


Program uroczystości

11:00 – Uroczyste powitanie zaproszonych gości 
    i uczestników uroczystości

11:30 – Uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych
    i pochowanych na Uroczysku Baran 

12:30 – Ceremoniał Wojskowy
        (Hymn Narodowy, Apel Pamięci, Salwa Honorowa)

13:00 – Odczyt historyczny oraz przemówienia okolicznościowe

14:00 – Złożenie wieńców

15:30 – Koncert patriotyczny i ognisko partyzanckie
    Występ zespołu Maleo Reggae Rockers z gościnnym udziałem Kasi Malejonek   
    (Panny Wyklęte)  oraz Śpiewająca Rodzina Kaczmarek
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                Szanowni Państwo,
   Mam przyjemność powitać Państwa na Uroczysku Baran 
w Gminie Kąkolewnica. Jest to kolejne spotkanie na Uroczysku 
Baran, by upamiętnić rangę ofiary żołnierzy polskich formacji 
niepodległościowych i lokalnej ludności cywilnej w tym miejscu, 
na Uroczysku Baran, które to Uroczysko może nawet dorównuje
zbrodni katyńskiej pod względem ludobójczej rutyny.zbrodni katyńskiej pod względem ludobójczej rutyny.
   Dzisiejsza Uroczystość, organizowana przez Społeczny 
Komitet, który mam przyjemność i zaszczyt współtworzyć, służy 
podkreśleniu fundamentalnej roli upamiętniania bohaterów 
i kształtowania postaw patriotycznych w budowaniu polskiego 
kapitału narodowego oraz budowania przyjaznego klimatu 
do rozwoju patriotyzmu na poziomie lokalnym, do budowania 
lokalnego kapitału społecznego.lokalnego kapitału społecznego.

   Uroczystość upamiętniająca pomordowanychi pochowanych na Uroczysku Baran ma 
charakter stały i odbywa się od ponad 20 lat, zawsze w drugą niedzielę czerwca. Uroczystość 
zawsze ma dużą rangę, która w tym roku jest tym bardziej szczególna, że odbywa się pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodległości. 
   UROCZYSKO BARAN – zwane przez okoliczną ludność „Małym Katyniem” – jest miejscem 
tragicznychtragicznych wydarzeń z lat 1944 – 45 na Południowym Podlasiu, jest miejscem zbrodni NKWD
i tzw. Informacji Wojskowej LWP dokonanej nie tylko na żołnierzach polskich formacji 
niepodległościowych, ale także na ludności cywilnej. Gdyby te drzewa mogły przemówić, 
powiedziałyby wiele więcej niż my dziś odtwarzamy, przypominamy i upamiętniamy.
   Gmina Kąkolewnica od wielu lat z sukcesem tworzy przychylne warunki do rozwoju na wielu 
płaszczyznach, a dokonana analiza bogatych kart historii pozwala dookreślać kierunki dalszego 
pomyślnego rozwoju naszej gminy. 
      Jestem przekonana, że nasza idea wspierania inicjatyw patriotycznych i historycznych będzie 
kontynuowana w następnych latach. Jest naszym obowiązkiem, by w optyce naszych 
działań zawsze była odpowiedzialność za postawy patriotyczne następnych pokoleń.
 
    Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Gminy Kąkolewnica i zaszczycenie nas swoją 
  obecnością.

                    

                                                                   Anna Mróz
                              Wójt Gminy Kąkolewnica
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Szanowni Państwo,

   Uroczysko Baran pod Kąkolewnicą jest jednym z kilku miejsc na terenie 
Lubelszczyzny, które na trwałe wpisały się w historię brutalnych zbrodni popełnionych
przez komunistyczny aparat terroru.
   W Kąkolewnicy od jesieni 1944 po wysiedleniu okolicznej ludności do przełomu 
stycznia i lutego 1945 roku, w czasie stacjonowania tutaj sztabu 2. Armii Wojska 
Polskiego,Polskiego, torturowano i mordowano żołnierzy podziemia niepodległościowego 
oraz ludzi uznanych przez nową władzę za wrogów komunistycznego systemu władzy. 
Systemu, który w demokratyczny sposób nie miałby jakichkolwiek szans 
na funkcjonowanie, gdyby nie wsparcie sowieckich bagnetów.
   We wrześniu 1944 r. na mocy rozkazu nr 8 z dnia 20 sierpnia 1944 r. Naczelnego 
Dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Michała Roli - Żymierskiego na terenie 
województwa lubelskiego rozpoczęto formowanie oddziałów 2. Armii Wojska 
Polskiego.Polskiego. W jej skład weszły 5, 7, 8 i 9 dywizje piechoty oraz inne mniejsze jednostki 
rozlokowane na terenie Lubelszczyzny.
   Wraz z formowaniem się jednostek 2. Armii rozpoczęto w Kozłówce 
k. Lubartowa tworzenie struktur Sądu Wojskowego tej formacji. Jego prezesem został 
ppłk Stefan Piekarski, który od 1920 r. był oficerem armii sowieckiej. Na początku 
października 1944 r. sąd w ślad za całym sztabem 2. Armii przeniósł się do 
Kąkolewnicy. W tym samym czasie nastąpiło nasilenie działań aparatu represji 
skierowanychskierowanych przeciwko żołnierzom Armii Krajowej i innych niepodległościowych 
formacji. Dotknęły one również wcielonych do jednostek 2. Armii członków 
oddziałów podziemia. W działaniach tych szczególna rola przypadła Informacji 
Wojskowej, składającej się w zdecydowanej większości z sowieckich funkcjonariuszy 
oraz wojskowego aparatu sądowego. Zatrzymani byli więzieni w nieludzkich warunkach i 
poddawani brutalnym torturom w trakcie śledztw. Przyjmuje się, że przez areszt 
w Kąkolewnicy przewinęło się około 250-300 osób. W toku co najmniej 102 
postępowańpostępowań prowadzonych w Kąkolewnicy, w Sądzie 2. Armii WP, skazano 144 osoby, z 
czego 61 osób skazano na karę śmierci, z których co do 43 osób wyroki wykonano 
w okolicach Kąkolewnicy, w tym na Uroczysku Baran. Wraz z przemieszczeniem 
na początku 1945 r. jednostek 2. Armii starano się zatrzeć ślady tej potwornej zbrodni. 
   Uroczysko Baran często jest nazywane „Małym Katyniem”. Kłamstwo katyńskie, 
dotyczące okoliczności i odpowiedzialności za tę okrutną zbrodnię, jest uznawane 
za jeden z mitów założycielskich PRL. Osoby, które próbowały i przekazywały prawdę 
o Katyniu były poddawane różnorakim represjom.o Katyniu były poddawane różnorakim represjom.
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   W przypadku Kąkolewnicy było podobnie. Według ustaleń Jana Kołkowicza 
dokumentację na temat tej zbrodni już niewiele później zaczęli gromadzić żołnierze 
z podlaskiego inspektoratu WIN: „Latem 1945 roku por. Jerzy Skoliniec, ps. „Kruk”, znając 
częściowo ponurą tajemnicę uroczyska Baran i widząc usychające sosenki na fosach, dla 
oznaczenia tego miejsca zatknął na nim prowizoryczny brzozowy krzyż (...) 
W następnych latach trwała wojna z Urzędem Bezpieczeństwa w kąkolewnickim lesie. 
WW miejscu, gdzie stał brzozowy krzyż „Kruka”, miejscowa ludność wzniosła nowy, 
okazalszy. Bezpieka usuwała go w dzień, mieszkańcy zaś stawiali na nowo, w nocy”. 
Zbieranie informacji na temat zbrodni na Uroczysku Baran było jednym z powodów 
zamordowania w dniu 5 lutego 1947 r. ks. Lucjana Niedzielaka ps. „Głóg”.
   Dzisiaj powinniśmy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy poprzez swoje 
działania pomimo grożących im represji, stali się depozytariuszami prawdy 
o tragicznych wydarzeniach w Kąkolewnicy na przełomie 1944/1945 r. 

                  Marcin Krzysztofik
               Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
               w Lublinie

-8-



   Informacja o śledztwie S 14.2000.Zk prowadzonym przez Oddziałową Komisję 
Ścigania brodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie w sprawie zbrodni 
komunistycznych,komunistycznych, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegających na bezprawnym 
pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem, bliżej nieokreślonej liczby żołnierzy 
Armii Krajowej, a następnie pozbawianiu ich życia przez rozstrzelanie w wykonaniu wyroków 
skazujących na karę śmierci, orzekanych wobec nich przez Sąd Wojskowy II Armii Wojska 
Polskiego, w okresie 1944 – 1945 r. w Kąkolewnicy, województwa lubelskiego , tj. o zbrodnie 
z art. 148 par. 2 pkt 4 w zw.z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o IPN - KŚZpNP. 

      Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte w dniu 8 marca 1990 r. przez Prokuraturę 
Rejonową w Radzyniu Podlaskim. W jego ramach w dniach 25-27 kwietnia 1990 r. w lesie na 
uroczysku „Baran” przeprowadzono ekshumację. W trakcie tych czynności zostały odkryte jamy 
grobowe, z których wydobyto szczątki 12 mężczyzn w wieku 20-60 lat. Postępowanie to wkrótce 
zostało przez Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim umorzone z powodu „braku 
dowodów zaistnienia przestępstwa”. Następnie zostało ono na nowo podjęte i przekazane 
do dalszego prowadzenia Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
PoPo powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej śledztwo to zostało przejęte przez Oddziałową 
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. W jego toku przesłuchano 
wielu świadków, zapoznano się z materiałami archiwalnymi znajdującymi się m.in. w zasobie IPN, 
Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych. Prowadzono również wizje 
lokalne z udziałem powołanych biegłych mających na celu odnalezienie miejsc pochówków 
ofiar zamordowanych. Akta śledztwa liczą kilkadziesiąt tomów.
   
      W dniu 30 grudnia 2011 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa. 
W zakresie wymierzenia w postępowaniu Sądu II Armii Wojska Polskiego (w sprawie o sygnaturze 
akt A 24/45 ) kary śmierci wobec Jana N. umorzono postępowanie przygotowawcze wobec śmierci 
osób podejrzewanych. W pozostałym zakresie w przypadku stwierdzenia popełnienia zbrodni 
komunistycznej umorzono śledztwo wobec niewykrycia sprawców. Postępowanie może być 
na nowo podjęte w przypadku odnalezienia nowych dowodów mających istotne znaczenie 
na procesowe zakończenie sprawy.
                     
                   Prok. Jacek Nowakowski
                   Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
                   przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.
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Prace poszukiwawcze w Kąkolewnicy

   Od października 1944 r. do stycznia 1945 r. 
w Kąkolewnicy stacjonował sztab 2. Armii WP. Wraz z całą 
infrastrukturą wojskową działał wówczas Sąd Polowy 
wydający wyroki śmierci na żołnierzy wywodzących się 
zz szeregów AK, BCh i NSZ. Działalność sądu wspierało 
NKWD i trybunały sowieckie. Kąkolewnica była także 
miejscem, dokąd transportowano schwytanych w okolicy 
członków polskiego podziemia niepodległościowego. 
Z zeznań i relacji mieszkańców Kąkolewnicy wynika,
 iż w czasie stacjonowania w tej miejscowości sztabu 
2. Armii WP okoliczny las był strzeżony przez uzbrojonych 
żołnierzy.żołnierzy. Osoby cywilne miały zakaz wstępu na jego teren. 

Egzekucji skazanych dokonywano na terenie leśnym zwanym uroczyskiem „Baran”. Nocami 
świadkowie słyszeli dochodzące z tego miejsca odgłosy strzałów. Skazanych dowożono 
w to miejsce ciężarówkami po zapadnięciu zmroku.
   Z dokumentów sądu wojskowego działającego przy 2. Armii WP wynika, że wyroki 
skazujące wydano na 144 osoby, wobec 61 z nich orzeczono karę śmierci, a wyrok wykonano 
w 43 przypadkach. Nie są znane natomiast akta sowieckie dotyczące mordów w Kąkolewnicy, 
coco sprawia, że pełny bilans ofiar – członków konspiracji oraz osób uznanych za „wrogów ludu” 
– pozostaje nieznany. Należy zakładać, że część ofiar rozstrzelano bez wyroku sądowego. Miejsca 
egzekucji nie były oznaczane. Po zakopaniu zwłok teren ponownie wyrównywano, a następnie 
maskowano mchem i młodymi sadzonkami drzew.
   Po zmianie miejsca postoju sztabu 2. Armii WP właściciele działek leśnych natrafiali 
na ślady wskazujące na przekopywanie gruntu. Stwierdzono, iż po zakopaniu zwłok osób 
rozstrzelanych, teren ten wyrównywano, a następnie maskowano miejsca zbrodni dokonując 
nasadzeńnasadzeń mchu i sadzonek drzew. Jeszcze latem 1945 r. dowódca 
oddziału AK z tego terenu Jerzy Skoliniec „Kruk” zatknął 
tam brzozowy krzyż. Po latach deszcze zaczęły wypłukiwać kości 
ii czaszki pomordowanych. W 1981 r. okoliczni mieszkańcy ustawili 
krzyż i ogrodzili teren leśny, na którym znajdowano na powierzchni 
kości ludzkie.W związku z tym, po wszczęciu śledztwa w tej sprawie, 
w obrębie tej symbolicznej mogiły dokonano w dn. 25-27 kwietnia 
1990 r. pobieżnej ekshumacji. Wydobyte we wskazanym miejscu 
kości ludzkie były szczątkami 12 mężczyzn w wieku 20-60 lat. Na
terenie o powierzchni 10 na 10 m odkryto cztery oddzielne
mogiły.mogiły. Zwłoki zakopane były na głębokości 50-120 cm. Stan szcząt-
ków i ich usytuowanie w mogiłach świadczyły o wyjątkowej 
brutalności wykonawców egzekucji i ogromie cierpień ofiar. Skazani 
mieli ręce i nogi związane kablami metalowymi, ręce wykręcone były 
do tyłu.W chwili zgonu niektóre ofiary miały złamane kości
podudzia i ramion, czaszki nosiły ślady urazów mechanicznych 
zadanych z dużą siłą tępym i twardym narzędziem.
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     W kościach czaszek biegli stwierdzili obrażenia 
postrzałowe, świadczące o tym, że ofiary ginęły od strzałów 
oddawanych w tył lub bok głowy. Jedna spośród 
odnalezionychodnalezionych czaszek nie była przestrzelona, lecz rozbita. 
W chwili śmierci rozstrzeliwani mieli na sobie grube okrycia 
wierzchnie lub kożuchy, co wskazuje, że egzekucje były 
wykonywane późną jesienią lub w zimie. W miejscu 
ekshumacjiodnaleziono także dużą liczbę łusek 
pochodzących od naboi produkcji radzieckiej z 1944 r.
   Dalsze poszukiwania ofiar zostały zarzucone 
nana wiele lat. Dopiero powstanie oddzielnego pionu Instytutu 
Pamięci Narodowej – Biura Poszukiwań i Identyfikacji (BPiI), umożliwiło kontynuację – tym razem już 

na szeroką skalę – rozpoczętych w 1990 r. prac. 
W dn. 19 lipca-9 sierpnia 2017 r. BPiI w oparciu 
o dostępna dokumentację i dane z fotogeometrii 
przeprowadziło prace poszukiwawcze na uroczysku 
Baran. Brali w niej udział saperzy z jednostki 
ww Kazuniu Nowym. Dokonano szeregu wykopów 
średnio do głębokości pół metra,w wytypowanych 
do badań różnych częściach lasu. Nieodnaleziono 
miejsc pochówków. Natrafiono jedynie na skupiska
łusek produkcji radzieckiej. 
    Kolejny etap prac miał miejsce w dn. 4-14 
czerwca 2018 r. Tym razem przeszukano zarówno 
teren uroczyska Baran, jak i położonego bardziej na 
południe uroczyska Byk. Działaniaarcheologów 
wspierali żołnierze z jednostki mostowo-

inżynieryjnej w Dęblinie. W czasie prac nie natrafiono na 
miejsca pochówków. Odnaleziono jedynie łuski pochodzące 
z broni produkcji radzieckiej.z broni produkcji radzieckiej.
   Negatywne wyniki prac podejmowanych w latach 
2017-2018 na terenie obu uroczysk przyniosły – mimo 
wszystko – poważny materiał poznawczy. Należy skonstatować, 
że uroczysko „Baran” nie było „podlaskim Katyniem”. 
Dokonano tam jednej, najwyżej dwóch egzekucji z lat 
1944-1945. Pozostałe ofiary musiały być rozstrzeliwane 
ii grzebane w innych częściach bardzo rozległego kompleksu 
lasów kąkolewnickichoraz przyległych kompleksów leśnych. 
    Prace poszukiwawcze będą kontynuowane w kolejnych latach.

                    
                          Artur Piekarz p.o. Naczelnika 
                     Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
                              IPN w Lublinie
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Prace poszukiwawcze będą kontynuowane w kolejnych latach.
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Przybądź, Duchu Mądrości

      I. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym – na Uroczysku 
Baran w Kąkolewnicy. Tu sowieccy agresorzy i okupanci oraz 
ich polscy wspólnicy dokonali straszliwej zbrodni na bliskich 
nam ludziach. W bestialski sposób od jesieni 1944 do lutego 
1945 roku mordowali polskich patriotów, miłujących 
wolnośćwolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Nie dziwi, 
że miejsce to uważamy wprost za święte. Słusznie nazywamy 
je „Podlaskim Katyniem”. Pamięć ludzka przechowała wieść o 
tej straszliwej zbrodni. Pragniemy i my, zgromadzeni tutaj, coś 
więcej na jej temat usłyszeć. Zamordowanych wówczas 
polecamy teraz Bożej miłości. 
   Opowiada się często, że po beatyfikacji w 1867 r. 
JozafataJozafata Kuncewicza polscy biskupi obecni w Rzymie 
zwrócili się do papieża Piusa IX z prośbą o relikwie 
męczenników. Ojciec Święty z całym przekonaniem miał 
wtedy powiedzieć polskim pasterzom: „Gdziekolwiek 

jesteście na ziemi polskiej, weźcie jej garść, a będzie to krew i jednocześnie będą to relikwie waszych 
męczenników za wiarę i Kościół”.
      Tę świętą podlaską ziemię znam od dawna. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miałem 
studentów z kąkolewnickiej parafii, którzy dużo opowiadali o miejscu swego 
pochodzenia. Wszyscy Podlasianie, a więc także mieszkańcy okolicy, w której się znajdujemy, 
odznaczają się niewidzialną, a przecież istniejącą więzią na kształt więzi rodzinnych. Braterstwo, 
przyjaźń bez słów to nie są tu puste słowa. Owa więź utrwala też pamięć o tych, którzy padli ofiarą 
bestialstwa przywiezionego do nas na sowieckich bagnetach, ale – powiedzmy szczerze 
– także u nas wyhodowanego. Pamięć nie może być wybiórcza. Musi przechować też to, co boli. 
Inaczej nie ma ozdrowienia. Inaczej nie ma ozdrowienia. 
   Cieszę się, że jestem tu dzisiaj. Najserdeczniej dziękuję za bardzo miłe dla mnie zaproszenie. 
Wdzięczność swą wyrażam pani wójt, mgr inż. Annie Mróz, i pani dr Annie Jeleszuk, a także 
miejscowemu księdzu proboszczowi, kanonikowi Januszowi Sałajowi. Wspominam 
z wdzięcznością nieżyjącego już pana redaktora Jana Kołkiewicza. Jestem przekonany, 
że nie do przecenienia są jego zasługi w upamiętnianiu tego miejsca, a także wielu innych skarbów 
naszej narodowej pamięci. 
      II. Oto „znajdujemy się wszyscy razem na tym samym miejscu” (por. Dz 2, 1), oczekując 
wspólnie – tak jak w początkach Kościoła Apostołowie i pierwsi wyznawcy Chrystusa – na dary 
Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty spoczął na nich, wtedy zaczęli wszystko rozumieć, a nawet
„mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4).
   Czekamy na dary Ducha Świętego, ponieważ „bez Jego tchnienia, nic jest wśród 
stworzenia? Tylko cierń i nędza” (z Sekwencji na uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Dlatego 
chcemy wspólnie wypraszać: dar mądrości; dar rozumu; dar rady; dar męstwa; dar umiejętności; 
dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej.dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej.
   Czym są owe dary? Prześledźmy to na pewnych przykładach. Weźmy najpierw z Biblii 
niewielką, ledwie dwustronicową Księgę Jonasza. Jej bohater uciekał przed Bogiem, by nie spełnić 
zleconej przez Niego misji. Jonasz przeżył burzę na morzu, a nawet przez trzy dni i trzy noce 
znajdował się we wnętrznościach ryby. Potem jednak zreflektował się i w Niniwie skutecznie 
głosił słowo nawrócenia. 
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Dzięki temu Bóg ulitował się nad mieszkańcami tego grzesznego miasta i nie zesłał na nie kary. 
Sukces ten nie podobał się jednak niestałemu Jonaszowi. Wyszedł z Niniwy, usiadł na 
wzniesieniu, jakby na wygodnej kanapie, by z nieukrywaną satysfakcją obejrzeć, co się będzie 
działo. Bóg sprawił, że dorodny krzew wyrósł nad głową Jonasza, ratując go najprawdopodobniej 
przed udarem mózgu. Jonasz się tym uradował, ale Bożego zamysłu niezrozumiał. Bóg działa 
inaczej, niż to sobie zaplanuje człowiek. Wróćmy do zawiedzionego Jonasza:  
      „Gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak że 
osłabł. Życzył więc sobie śmierci [...]. Na to Bóg rzekł do Jonasza «Czy słusznie się oburzasz z powodu 
tego krzewu? [...] Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który 
w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim 
miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej 
prawej ręki od lewej [...]?»” (Jon 4, 1-11). 
      Odnieśmy tę wymowną historię do naszej bolesnej rzeczywistości. Ucieszył się bardzo twórca 
filmu bezpardonowo i krzywdząco atakującego cały Kościół w Polsce. Wydaje się, jakby spoczął na 
laurach, bo wprawdzie upublicznił haniebne przestępstwa kilku ludzi, ale stał 
sięniesławnie znany z powodu oskarżenia, które przeniósł niedwuznacznie na wszystkich polskich 
kapłanów. Czy ta tzw. satysfakcja może dać komukolwiek pełny spokój, czy może uciszyć 
sumienie, które nie znosi półprawd?
   Czy reżyser filmu rozliczy również ludzi innych zawodów, bardzo licznie i nagminnie 
łamiącychłamiących przykazania Boże, którzy tak często nie odróżniają swej prawej ręki od lewej
 – by powiedzieć dosadnie słowami Księgi Jonasza? 
   Jakże potrzebne są nam dary Ducha Świętego, abyśmy dobrze rozumieli to wszystko, 
co dzieje się wokół nas i jest nam nachalnie wtłaczane do głowy, tak od rana do wieczora. Dobrze, 
że jest Kościół i tylu jego odważnych sług ołtarza. Jak wymowny jest fakt, że dzisiejsza 
patriotyczna uroczystość odbywa się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
   III. Powiedzmy sobie teraz wyraźnie, że jeżeli człowiek – niech to będzie dziennikarz, 
reżyser,reżyser, pedagog czy wreszcie ktokolwiek inny – utraci kontakt z Ewangelią, nie zastąpią jej żadne 
manifesty czy nawet najlepsze programy polityczne. To są manifestacje lepiej lub gorzej trafione, 
Ewangelia zaś wskazuje drogę, na której drogowskazem jest sprawiedliwość, prawda i dobro. 
Wartości niczym niezastąpione. Człowieka bez Ewangelii nie uratują także wykłady, głoszone 
nawet na najbardziej znanych i prestiżowych uniwersytetach. 
      Musimy wiedzieć, że jedyną drogą prowadzącą do uratowania człowieka i świata jest Jezus 
Chrystus i Jego Ewangelia. Taki program należy na co dzień mocno wyznawać i realizować. Mamy 
to czynić mądrze i rozumnie, mężnie i umiejętnie, pobożnie i z bojaźnią Bożą. Trzeba 
odżegnywać się od ludzi i wszelkich ugrupowań, które jawnie lub skrycie walczą z Bogiem i Jego
Kościołem.
   Zygmunt Krasiński, jeden z największych polskich poetów okresu romantyzmu, 
już w połowie XIX stulecia ostrzegał, że przyjdą takie czasy, kiedy „będzie się popierać zepsucie 
obyczajów.obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. 
Podłość będzie nagradzana [...]. Lud ogłupiać będą [...], a za głowę tych, co będą stawiać opór, 
wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili”.
   Czy taki apokaliptyczny czas już nie nadszedł? Dziś jest stosowna chwila, by o tym 
wyraźnie mówić i ostrzegać. Uderza się najpierw w Kościół, by później uderzyć z całą siłą 
w osłabiony naród polski, którego nie da się już obronić, jeśli zabraknie kapłanów i Bóg nie stanie
po naszej stronie!
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Czy taki apokaliptyczny czas już nie nadszedł? Dziś jest stosowna chwila, by o tym wyraźnie mówić 
i ostrzegać. Uderza się najpierw w Kościół, by później uderzyć z całą siłą w osłabiony naród polski, 
którego nie da się już obronić, jeśli zabraknie kapłanów i Bóg nie stanie po naszej stronie!
   IV. Warto przytoczyć zaskakującą opinię, jaką o Kościele w Polsce i o jego roli w życiu 
narodu wypowiedział podczas II wojny światowej doktor praw Hans Frank, wysoki 
funkcjonariusz niemiecki, generalny gubernator, a nawet prezes Akademii Prawa Niemieckiego: funkcjonariusz niemiecki, generalny gubernator, a nawet prezes Akademii Prawa Niemieckiego: 
   „Kościół zachowuje nadzwyczajną rezerwę. Ale to jest tylko metoda, która powtarza się ciągle 
w polskiej historii. Kościół pozostawał zawsze w rezerwie jako ostatni ośrodek polskiego 
nacjonalizmu, jak długo były jeszcze do dyspozycji inne ośrodki działania. Kościół jest dla umysłów 
polskich centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję 
jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze była Święta 
z Częstochowy i Kościół. Nie należy nigdy o tym zapominać. [...]. Katolicyzm nie jest bowiem w tym
kraju żadnym wyznaniem, a tylko koniecznością życiową. kraju żadnym wyznaniem, a tylko koniecznością życiową. 
   Trzeba przyznać, że Hans Frank, zaczadzony niemiecką obłąkańczą ideologią, co dziś 
z potrzeby nałożonej na siebie pokuty przyznaje jego już sędziwy syn, wydał trafną opinię 
o naszym Kościele. Słusznie stwierdził, że Kościół jest centrum życia narodu, promieniuje stale, ale 
też – gdy trzeba -  milczy. Przez to pełni funkcję wiecznego światła, które nigdy nie gaśnie. Jako 
instytucja wskazuje zawsze na Kogoś większego od siebie – na Boga, Pana wszechświata 
i historii.     
      V. Wspomniani już sowieccy okupanci odznaczali się nie mniejszą butą i pychą niż 
ich niemieccy poprzednicy. Uważali, że tworzą państwo, które będzie istnieć zawsze. Wbijano nam 
to do głowy w szkołach. Wielu z nas słyszało wciąż o socjalistycznym wychowaniu, a nawet 
o socjalistycznej nauce, ekonomii i socjalistycznych warunkach pracy oraz życia. Taka mowa 
drażniła. Drażniło nas też ciągłe mówienie o przewodniej roli partii, o marksizmie, leninizmie. 
Niechętnie słuchaliśmy o bratnim Związku Radzieckim, naszym wielkim bracie, który miał być 
ostoją pokoju i socjalizmu. Wszystko to na naszych oczach pękło i rozpadło się jak bańka 
mydlana. mydlana. 
   W Rosji Sowieckiej zamykano lub niszczono chrześcijańskie świątynie, prześladowano 
kapłanów i wiernych, mordowano ich i zsyłano do łagrów. Mimo wszelkich szykan wierni 
organizowali msze św. bez kapłanów. Urządzali też wielkanocne procesje wokół ocalałych 
świątyń, ale pieśń „Wesoły nam dziś dzień nastał” zaczynali nie od pierwszej, ale od trzeciej 
zwrotki, która brzmi: „Piekielne moce zwojował, – Nieprzyjaciele podeptał, – Nad nędznymi 
się zmiłował, Alleluja, Alleluja”. Śpiewający te słowa nie zawiedli się. Zmartwychwstały Jezus 
zwyciężył.zwyciężył. Wrócili kapłani. Otwarto świątynie. Ateistyczne państwo upadło. Związek Sowiecki
upadł!
   Pamiętajmy stale o tych faktach. Nie zapominajmy, że zwycięstwo należy do Boga. 
Nie popierajmy ludzi, którzy w swojej zarozumiałości i pysze występują znowu przeciwko Bogu. 
Uczmy się z historii, zwłaszcza tej najnowszej, wielu z nas dobrze znanej nawet z autopsji.
   W Piśmie Świętym czytamy ważne pouczenie: „Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg, kto ma 
nadzieję w Bogu swoim Jahwe [...]. On wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym [...]. 
Jahwe uwalnia jeńców, [...] miłuje sprawiedliwych. [...]. Bóg króluje na wieki [...]” (Ps 146, 5-10).Jahwe uwalnia jeńców, [...] miłuje sprawiedliwych. [...]. Bóg króluje na wieki [...]” (Ps 146, 5-10).
   VI. Po swym zmartwychwstaniu Jezus przyszedł do swoich uczniów, gdy byli wszyscy razem. 
Pojawił się, mimo że drzwi „z obawy przed Żydami” były zamknięte. Wszyscy się tym 
bardzo ucieszyli. Stanął pośrodku nich i powiedział: 
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 „Pokój wam!” Powtórzył te ważne słowa po raz drugi, wypowiadając je z jeszcze większą mocą: 
„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 19�23). Po tych słowach tchnął na 
nich Ducha: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. „Oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które 
jej towarzyszyły” (Mk 16, 20).
   Jezus stanął także pośród nas na tej męczeńskiej ziemi podlaskiej. Cieszymy się, że jest 
z nami! Dał nam siedem darów Ducha Świętego. Co z nimi zrobimy? Jest nas tutaj tak wielu. 
Niech Bóg w nas wstąpi, a ospałych i śpiących obudzi.Niech Bóg w nas wstąpi, a ospałych i śpiących obudzi.
   Wspomnij, Panie, na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą 
przewrotność, przez lewicową brutalność, przez półinteligencką, totalną pychę i wyniosłość. 
To straszna siła, która dąży do zwycięstwa, ogłupiając trwożnie nawet ludzi mężnych i dobrych. 
Upomnij się, Boże, o Twój naród, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom
znużonym przez nieustanną manipulację, kłamstwo i walkę.
  
    Amen!

                            Ks. Edward Walewander, KUL



Ofiary i kaci z Uroczyska Baran
   Uroczysko Baran leży 2 kilometry od Kąkolewnicy, gdzie od października 1944 do lutego 1945 
roku stacjonował sztab II Armii ludowego Wojska Polskiego. Wraz z nim funkcjonował
Sąd Wojskowy II Armii, którywydawał wyroki śmierci na żołnierzy AK.

   Na kwatery dla wojska usunięto z domów 
część mieszkańców Kąkolewnicy. W jednym 
zz domów oraz w specjalnie wykopanych 
ziemiankach ulokowano areszt, w którym 
przebywało 250-300 więźniów. Naczelnikiem 
Aresztu oraz dowódcą plutonu egzekucyjnego był 
słabo mówiący po polsku st. sierż. Bazyli 
Rogoziński.
SkładSkład sądu przedstawiał się następująco: Stefan 
Piekarski – prezes sądu, Aleksander Tomaszewski 
– sędzia, Władysław Sobiech – sędzia, Tadeusz 
Małecki – st. sekretarz, Maria Bednarska – szef 
kancelarii, Jan Pałka – goniec, Anna Kowalczuk 
– ordynans, Eugeniusz Babijew – szofer.
Prokuratorami II Armii byli: Gabriel Henner, 
JaropełkJaropełk Göller, Prokopowicz, Wacław Kozłowski,
Rymkiewicz, Oskar Karliner, Marian Nowak. 

   Większość z wyżej wymienionych to Sowieci oddelegowani z Armii Czerwonej. 
Przesłuchania odbywały się w języku rosyjskim. Były to wielogodzinne konwejery prowadzone 
w porze nocnej, podczas których torturowano aresztowanych fizycznie i psychicznie. 
Przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, na które składały się przepełnione ponad miarę 
cele, woda stojąca w ziemiankach i brak pożywienia.
      Sąd Wojskowy skazał w Kąkolewnicy 144 osoby, w tym 61 na karę śmierci, z czego 
wykonano 43. Większość skazanych to AK-owcy, ale byli tam też dezerterzy z II Armii WP. Wyroki 
wykonywano w pobliskim kompleksie lasów chłopskich zwanym Uroczyskiem Baran. Las 
strzeżony był przez wojsko, wyroki wykonywano nocami. Po zapadnięciu zmroku wyjeżdżały tam
kryte ciężarówki a z lasu dochodziły do wsi odgłosy strzałów.
   Mord odbywał się ze szczególnym okrucieństwem. Ofiary miały związane drutem nogi 
ii ręce, te ostatnie na plecach. Strzelano do skazanych w tył lub bok głowy nad wykopanymi dołami. 
Ekshumacja prowadzona w kwietniu 1990 roku ujawniła połamane jeszcze przed 
śmiercią, zapewne w śledztwie, kości rąk, nóg, i czaszek. Odnalezione artefakty świadczą, że 
byli to żołnierze Armii Krajowej: szczątki butów wojskowych, szkaplerze, orzełki, modlitewniki,
ryngrafy.
   W dołach odnaleziono również naboje pistoletowe kal. 7,62 i karabinowe (Mosin) 
produkcji sowieckiej. Przed opuszczeniem Kąkolewnicy wojsko wyrównało teren, gdzie 
zakopywano ofiary i zasadziło mchem i młodymi drzewami.zakopywano ofiary i zasadziło mchem i młodymi drzewami.
   W okolicach Kąkolewnicy w tym samym czasie ulokowany był także obóz przejściowy NKWD, 
w którym również więziono żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego 
i niektórzy podejrzewają, że również Sowieci dokonywali na Uroczysku Baran lub w okolicach 
egzekucji.
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Skazani na karę śmierci w Kąkolewnicy i zamordowani na Uroczysku Baran:

1.  Zbigniew Wagner, s. Bronisława.
2.  Wiktor Mostowski, s. Jana.
3.  Edward Składaniec, s. Grzegorza.
4.  Władysław Zams, s. Grzegorza.
5.  Franciszek Salitra, s. Jana.
6.6.   Czesław Czajkowski, s. Feliksa.
7.  Nikodem Matczak, s. Łukasza.
8.  Edward Pawlak, s. Piotra.
9.  Zbigniew Rybak, s. Józefa.
10.  Lucjan Głuchowski, s. Jana.
11.  Jan Celiński, s. Konstantego.
12.  Wacław Karwowski, s. Antoniego.
13. 13.  Henryk Tarczewski, s. Jana.
14.  Marian Kisieliński, s. Wojciecha.
15.  Szczepan Zygmunt Kalisz, s. Franciszka.
16.  Stanisław Radzicki, s. Franciszka.
17.  Remigiusz Rzeszutek, s. Jana.
18.  Stanisław Kubicki, s. Andrzeja.
19.  Feliks Głowacki, s. Teodora.
20. 20.  Wacław Kacpruk, s. Romana.
21.  Julian Gołoś, s. Feliksa.
22.  Jan Pałczyński, s. Stanisława.
23.  Mieczysław Ochal, s. Kazimierza.
24.  Piotr Stojanowski, s. Pawła.
25.  Apolinary Reps, s. Stanisława.
26.  Zdzisław Korczak, s. Tadeusza.
27. 27.  Aleksander Łukasik, s. Józefa.
28.  Stanisław Drozdowski, s. Konstantego.
29.  Wiktor Lubarski, s. Jerzego.
30.  Zbigniew Wesołowski, s. Józefa.
31.  Wojciech Szczepiński, s. Józefa.
32.  Mieczysław Jakubczyk, s. Władysława.
33.  Stefan Falkiewicz, s. Pawła.
34. 34.  Bogusław Prus, s. Pawła.
35.  Kazimierz Woszyński, s. Franciszka.
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36.  Aleksander Podhorudyński, s. Grzegorza.
37.  Henryk Zieliński, s. Waleriana.
38.  Ignacy Leszczyk, s. Stefana.
39. Władysław Wyszetko, s. Bronisława.
40. Julian Russa, s. Wojciecha.
41. Włodzimierz Szpakowski, s. Władysława.
        
  + 2 osoby rozstrzelane pod zarzutem współpracy z Niemcami.

     

            Dariusz Magier
             Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
            Instytut Bronisława Szlubowskiego
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Przejawy oporu społeczeństwa przeciw komunistycznemu 
zniewoleniu

Niezadowolenie na wsi

   Wieś lubelska bardzo mocno odczuła działania władzy 
ludowej po lipcu 1944 r. Reforma rolna spowodowała 
wprawdziewprawdzie nadziały niewielkich skrawków ziemi fornalom, 
jednak były to gospodarstwa zbyt słabe, aby mogły wyżywić 
uprawiające je rodziny. Ekonomicznie słabi gospodarze stali się 
od roku 1949 aktywnymi głosicielami potrzeby kolektywizacji wsi 
i tworzenia spółdzielni produkcyjnych. W latach 1949-1955 
władze komunistyczne na siłę nakłaniały chłopów 
dodo grupowania się w spółdzielniach. Pomimo agresywnych form 
tej agitacji w woj. lubelskim powstało ich stosunkowo 
niewiele. 
   Jawne protesty przeciw dominacji komunistów 
we wszystkich dziedzinach życia wsi pojawiają się już na długo 
przed rokiem 1956. Były to różne formy sprzeciwu, m.in. 
prowadzonaprowadzona była szeptana (i głośna też) propaganda przeciw 
ZSRS, bojkotowane były zebrania gromadzkie, a także 

występował silny opór przeciw obowiązkowym dostawom zboża i mięsa dla państwa 
(np. w pow. bełżyckim głównie w miejscowościach: Babin, Podole, Wojciechów, Bełżyce, 
NiedrzwicaNiedrzwica i Ratoszyn). Początkowo w obronie przed PZPR swojego stanu posiadania występowali 
członkowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, głównie ci, którzy wywodzili się z Batalionów 
Chłopskich bądź Polskiego Stronnictwa Ludowego. W miejscowości Rudno (pow. lubartowski) grupa 
działaczy ZSL na czele z Aleksandrem Kowalskim i Józefem Robakiem na zebraniu koła ZSL 
domagała się, by stanowiska przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej i prezesa Gminnej 
Spółdzielni zostały powierzone członkom ZSL, a nie – jak dotychczas – członkom PZPR.
   Podobnie jak w innych dziedzinach życia także i w kwestii GS, kółek rolniczych 
itp.przełomowymitp.przełomowym okazał się rok 1956, kiedy to ożyły nadzieje na wolną Polskę, także w zakresie 
gospodarki wiejskiej. W tym czasie dochodzi do kilku aktów terroru wobec najbardziej 
znienawidzonych aktywistów wiejskich, którzy w okresie poprzednim działali na rzecz 
kolektywizacji wsi lubelskiej. W powiecie bełżyckim w maju zorganizowano akcję wybijania szyb 
u miejscowych aktywistów. I tak w nocy 13 maja (ok. godz. 22.00) we wsi Skrzyniec wybito okno 
w domu Antoniego Zioło, pełnomocnika wsi, który demaskował kułactwo i sporządzał wnioski 
do PPRN w sprawie komasacji gruntów. W nocy 21 maja wybito szyby u Stanisławy Gizy 
pełnomocnikapełnomocnika wsi Wierzchowiska (GRN Skrzyniec), a także pełnomocnikowi wsi Radawiec. 
W Radawczyku przeciw zespołowi rybacko-łąkarskiemu występowali Wacław Pietraś i Franciszek 
Szuster, natomiast w Strzeszkowicach Antoni Malinowski zarzucał Janinie Grajewskiej, która 
przekazała 6 hektarów ziemi PPRN, że przez nią powstał w tej miejscowości zespół uprawy roli.
  Odnotować należy, że były także i w tym okresie obawy przed powrotem „starego”. 
W miejscowości Godów (pow. bełżycki) został rozparcelowany majątek ziemski, który nawet 
zgodnie z przepisami PKWN-owskiej reformy rolnej takiej parcelacji nie podlegał, gdyż jego 
powierzchnia wynosiła 45 ha.powierzchnia wynosiła 45 ha.
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Właściciel majątku złożył w tym czasie pozew w sądzie o zwrot bezprawnie odebranej ziemi. 
Rozprawa odbyła się 17 października i zanim zapadł wyrok – ostatecznie niekorzystny 
dla właściciela majątku – ci chłopi, którzy dostali ziemię byli „rozgoryczeni”.
   Po żniwach, dnia 3 września 1956 r. w Piotrowicach w miejscowym Kółku Rolniczym doszło do 
bójki z Lucjanem Kozyrą i Wacławem Smalcem traktorzystami oraz dyrektorem POM-u 
Filipiakiem, którzy chcieli zaorać pole. Przeciw tym działaniom wystąpili m.in. Stanisław Malec, 
Władysław Adamek i Tomasz Sławek.Władysław Adamek i Tomasz Sławek.
   Po październiku jeszcze bardziej odważnie wystąpili mieszkańcy z krytyką istniejącego stanu 
rzeczy. 4 listopada w Bychawie zebranie w sprawie wyboru Powiatowego Komitetu Frontu 
Narodowego stało się miejscem, gdzie wyrażano krytyczne zdania o sowietach i o Urzędzie 
Bezpieczeństwa, który jako instytucja przestępcza powinien być zlikwidowany. Ksiądz Tadeusz 
Balicki z parafii Kosarzew mówił podczas tego zebrania, że po wydarzeniach poznańskich UB 
„kręciło się” koło niego. Zygmunt Buczek opowiadał o swoich cierpieniach na zesłaniu w Rosji, zaś 
dyrektordyrektor Liceum w Bychawie Stadnicki zachęcał chłopów do wystąpień przeciw kolektywizacji,
mówiąc że nadszedł czas rozliczeń.
W 1957 r. doszło w wielu gminnych spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, a także w kółkach 
rolniczych i spółdzielniach produkcyjnych do prób ich likwidacji lub zmiany zarządów. 
Charakterystyczne jest, że najwięcej tych instytucji rozwiązano na ziemiach zachodnich 
i północnych, gdzie tworzenie „kołchozów” w czasach bierutowskich było największe. Na terenie woj. 
lubelskiego rozwiązano ok. 30% spółdzielni produkcyjnych. W Ostrowie Lubelskim 
JanJan Doroszewski oraz Władysław Korol (były dowódca placówki AK) ustalili skład Zarządu GS i na 
zebraniu próbowali przeforsować swoich kandydatów. Twierdzili, że robiąc wybory w nowych 
warunkach, należy usunąć dotychczasowych członków Zarządu. Ich plan nie przyniósł 
powodzenia. Podobnie nieudaną próbę zmiany zarządu GS w Kamionce podjęli w dniu 15 lutego 
miejscowi działacze.
      Problemy związane z przejęciem zarządów GS nie stanęły na przeszkodzie, aby pod koniec 
1957 r. została podjęta próba opanowania Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych w Lubartowie. 
Byli działacze PSL, a w tym czasie ZSL (m.in. Henryk Cholewa – były prezes gminnego komitetu PSL 
i Teodor Szatkowski) wysunęli na to stanowisko Mariana Kossaka (były członek BCh i PSL) 
z Lubartowa, którego udało się jednak wybrać tylko na stanowisko wiceprezesa. W Zarządzie 
znalazł się także popierany przez to środowisko inż. Stanisław Haratym.
      Opanowywanie zarządów GS-ów czy kółek rolniczych czasami przynosiło pozytywne efekty. 
Tak się stało m.in. w Elżbietowie, gdzie prezesem Kółka Rolniczego został Teodor 
Szatkowski, właściciel 18-hektarowego gospodarstwa, były członek AK-WiN. W Kamionce, 
po nieudanej próbie opanowania GS Kazimierz Gajownik oraz Marceli Meksuła wstąpili do Kółka
Rolniczego, gdzie „od wewnątrz sieli wrogą propagandę”. Opanowano także Kółko Rolnicze 
w Kijanach, gdzie prezesem został Aleksander Sadura, współpracownik „Uskoka” oraz Kółko 
w Zawieprzycach, gdzie wejście w skład Zarządu Antoniego Zwolińskiego i Jana Podstępskiego 
(byli członkowie WiN) „wpłynęło na zupełny zanik pracy”.(byli członkowie WiN) „wpłynęło na zupełny zanik pracy”.
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   W pow. lubartowskim osoby związane z podziemiem niepodległościowym lub też PSL nie 
ograniczały się tylko do działań na rzecz opanowania GS-ów i kółek rolniczych. Kilka osób weszło 
także do Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubartowie, a także do Rady 
MleczarniMleczarni w Lubartowie i Michowie. Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej w Lubartowie został Marian 
Kossak, a w Michowie Ludwik Pyta. Jednocześnie w środowiskach tych już pod koniec 1957 r. trwały 
prace organizacyjne związane z wyznaczonymi na rok następny wyborami do rad 
narodowych.
   W pow. bychawskim opór wobec GS-ów, kółek oraz spółdzielni produkcyjnych czy 
obowiązkowym dostawom przejawiał się także w środowisku byłych uczestników podziemia 
niepodległościowegoniepodległościowego i członków PSL. Do takich grup należeli m.in. Stefan Suszek, Jan Krzyżanek, 
Wacław Bliźniukiewicz (kierownik szkoły podstawowej) i Antoni Gustaw w Kosarzewie, 
Władysław Korba (były komendant placówki BCh, prezes koła PSL), Władysław Krasoń, Henryk 
Frączek i Jan Wikira w Olszowcu, Franciszek Lebieda (były członek BCh, kierownik szkoły), Feliks 
Marczak i Mieczysław Kifer w Starej Wsi oraz Paweł Zamszał, Stanisław Koper i Stanisław 
Sprawka w Wierciszowie.
   W Piotrowicach kierownik tamtejszej szkoły Stanisław Różycki twierdził, że należy 
zlikwidowaćzlikwidować – w obecnych warunkach niepotrzebny – Państwowy Ośrodek Maszynowy, 
a w budynku administracyjnym można otworzyć ośrodek zdrowia, który był ważniejszy dla 
mieszkańców Piotrowic.
   Opór przeciw dostawom obowiązkowym szczególnie ostro wystąpił we wsi Piotrków, gdzie 
chłopi postanowili, że nie będą oddawać ich dopóki nie zostaną zrównane ceny produktów 
dostarczanych państwu w ramach tych dostaw z wyższymi cenami wolnorynkowymi. 
Za nieoddawaniem „obowiązków” agitował m.in. Jan Woch. W związku z zaistniałą sytuacją, 
33 września została zwołana sesja GRN, podczas której część radnych poparła stanowisko 
mieszkańców, a radny Władysław Rudzki (bezpartyjny) postawił wniosek, aby chłopom, którzy nie 
oddali dostaw obowiązkowych w 1955 r. zaległości umorzyć. Radny Jan Grzegorczyk 
(także bezpartyjny) postawił wniosek, aby wystąpić do władz wyższych, by znieść dostawy 
obowiązkowe. Wniosek ten poparł również partyjny radny Wojciech Mysłowski.
   W pow. bełżyckim do najbardziej zaciekłych przeciwników systemu zaliczyć w tym okresie 
należy m.in. Zygmunta Watrasa, Stefana Szubartowskiego, Józefa Wrońskiego i Stanisława 
ZielińskiegoZielińskiego z Bełżyc, Jana Adacha (dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Chodlu), Wojciecha 
Nagnajewicza z Matczyna, i Józefa Putowskiego z Wojciechowa. Osoby te próbowały przejąć 
zarządy GS-ów w Bełżycach, Wojciechowie i Niedrzwicy Dużej, jednocześnie twierdzili, że „partia 
na wsi nie ma nic do roboty a winna ona być na zakładach pracy.”
   W pow. lubelskim w roku 1957 odnotować wypada m.in. fakt, że np. w Krzczonowie 
tamtejszy nauczyciel i działacz ludowy Józef Skwarzyński twierdził, że do zarządów kółek 
niepowinno się wybierać partyjnych, gdyż grozi to podjęciem przez nich uchwał o przystąpieniu 
dospółdzielni produkcyjnych.dospółdzielni produkcyjnych.
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W Kraśniczynie nie pozwolono, aby na czele Kółka stał partyjny, w związku z tym prezesem został 
tam członek ZSL Franciszek Kozioł, który jednocześnie był prezesem GS i bardzo ściśle 
współpracował z miejscowym proboszczem ks. Sedlakiem. Podobnie było w Trębaczowie, gdzie 
prezesem Kółka Rolniczego był kierownik szkoły Andrzej Nawrocki, który w tym czasie 
z funduszy Kółka zbudował figurę przydrożną, umieszczając na niej napis o fundatorze.
   Przejmowanie rolniczych instytucji gospodarczych trwało jeszcze w roku 1958. W pow. 
lubartowskim kółkami opanowanymi przez przeciwników PRL były kółka w następujących 
miejscowościach:miejscowościach: Brzostówka z prezesem Stanisławem Chłopasiem (były członek BCh), 
Nowodwór z prezesem Tadeuszem Szandałą (członek ZSL), Samoklęski – prezes Wacław Żelazny 
(były komendant placówki BCh), sekretarz Władysław Banucha (były członek AK), Kamionka – 
prezesem Jan Gajownik i Babczyzna. Nie udało się opanować GS w Samoklęskach, gdzie w maju 
1958 r. na prezesa wysuwano Józefa Szczepaniaka lub Józefa Małeckiego (obydwaj to byli 
członkowie PSL). W Witaniowie, gdy członkowie PZPR chcieli powołać Kółko wspólnie z ZSL-em, 
prezes ZSL Jan Kowalski wyprzedził działania komunistów i bez ich wiedzy i zgody zwołał 
zebranie,zebranie, podczas którego zawiązano Kółko. Prezesem tego Kółka został Roczniewski (jego ojciec 
udzielał kwater oddziałowi „Wiktora”), a w Zarządzie znaleźli się bogatsi chłopi. 
W tej miejscowości do aktywnych należeli w tym czasie także m.in. Czesław Gułaś i Aleksander 
Karpiński.
      W powiecie bełżyckim w roku 1958 niezależne od PZPR były kółka w miejscowościach: 
Wronów, gdzie w Kółku i Ochotniczej Straży Pożarnej działał m.in. Tadeusz Siemion (członek WiN), 
Stasin – prezes Ćwikła. W wielu miejscowościach tego powiatu prowadzona była agitacja przeciw 
kółkom, o których mówiono, że są zalążkiem przyszłych kołchozów. W ten sposób 
wyrażali się m.in.: Józef Pudowski z Wojciechowa (były członek PSL), Michał i Paweł Bartoszcze 
z Babina, Czesław Szczęsny z Borowa oraz Jerzy i Wojciech Nagnajewicz z Matczyna.
   W tym roku z pow. lubelskiego mamy informacje SB o tym, że bije się i zastrasza aktyw 
partyjnypartyjny i pracowników rad narodowych. M.in. we wsi Chmiel pobito członka PZPR Józefa 
Dynowskiego, który jeszcze w 1956 r. założył Spółdzielnię Produkcyjną.
   Rok 1959 stał się okresem bardzo ostrej walki o odzyskanie wpływów PZPR we wszystkich 
dziedzinach życia. Aktywnie przystąpiono do odbudowy stanu ilościowego kółek rolniczych. 
O ilew pow. lubartowskim w całym roku 1958 utworzono 19 kółek, tak w pierwszym półroczu 1959 
powstało ich 22, zaś w drugim półroczu 8 i w grudniu tego roku na 202 wsie powiatu były 104 
kółka.
      W połowie roku przystąpiono do regulowania spraw związanych ze spółdzielniami 
mleczarskimi. W Lubartowie działania PZPR spowodowały, że Komitet Powiatowy ZSL odwołał 
swoich członków, ze stanowiska prezesa Mariana Kossaka i z głównego zootechnika Bronisława 
Wójcika. Ciekawie przedstawiają się proporcje przynależności partyjnej członków Rad obu 
mleczarni w Lubartowie i Michowie. W 1959 r. dokonano zmian, w wyniku których w Michowie 
w Radzie znalazło się 8 członków PZPR, 6 ZSL i 1 bezpartyjny (poprzednio tylko 1 członek PZPR),
a w Lubartowie 5 członków PZPR, 3 ZSL i 7 bezpartyjnych (poprzednio 2 członków PZPR).
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„Taki stan wyborów decyduje o kierownictwie w tych spółdzielniach i zapewnia ich właściwy rozwój.” 
Mimo to przejawy oporu występowały wciąż. M.in. podczas zjazdu powiatowego ZSL w dniu 5 lipca 
Stefan Targoński z Rudzienka postawił wniosek, aby państwo zniosło obowiązkowe 
dostawy artykułów rolnych. Natomiast po ogłoszeniu uchwały II Plenum KC PZPR w sprawie 
polityki rolnej prezes Kółka Rolniczego w Elżbietowie Władysław Michalak w Powiatowym 
Zarządzie KR zgłosił swoją rezygnację z tej funkcji. W pow. lubelskim jeszcze w roku 1959 
występowano przeciw wszechwładzy partii, pomimo tego, że i tutaj w tym okresie następowała 
kontrofensywakontrofensywa komunistów. W miejscowości Tuszów tamtejsi działacze społeczni Stanisław 
Błaszczak i Mieczysław Ciechański chcieli wyrzucić z funkcji kierownika szkoły partyjnego, a na jego 
miejsce próbowali wstawić Błaszczaka. Ten stał na stanowisku, że „należy bić partyjniaków i usuwać 
ich od wszystkiego bo inaczej to nie dadzą im żyć”. Różne zgromadzenia były 
wykorzystywane w celu zamanifestowania niechęci chłopów do przymusowych organizacji. We 
wsiach Chmiel i Skrzynice chłopi na zebraniach, które miały w celu omówienie uchwał PZPR i ZSL 
mówili, że nie chcą korzystać w ogóle ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, gdyż 
powodujepowoduje to zadłużania się spółdzielni i kółek, a w konsekwencji może prowadzić 
do kolektywizacji wsi. Jednocześnie w obawie przed przejęciem władzy w kółkach i spółdzielniach 
próbowano ograniczyć do nich dostęp członków PZPR. We wsi Pawłów prezes Kółka Samoborski 
nie chciał przyjąć tow. Regmunta sekretarza POP. We wsi Annów do Kółka nie chciano przyjąć 
członka PZPR. Dopiero po interwencji KP PZPR przyjęto go. W Krzczonowie grupa bogatszych 
chłopów m.in.: Władysław Surma, Józef Malec, Franciszek Król i Czesław Buda wykazywali wrogą 
postawę wobec PRL, kółka rolniczego oraz obowiązkowych dostaw. Z pracy w niektórych kółkach 
zaczęlizaczęli wycofywać się zwolennicy PSL czy też prawicowego ruchu ludowego, gdyż coraz częściej 
uważano kołka jako podwaliny pod przyszłe kołchozy.
   Charakter działań na wsi był podobny we wszystkich powiatach. Zobaczmy, jak opór tzw. 
prawicy wiejskiej został przedstawiony przez funkcjonariusza SB w pow. bełżyckim. 
„Dyskryminacja z pod (pisownia oryg. - PG) szyldu ZSL-u czł. POP, dążenie do wypierania czł. Partii 
z różnego rodzaju zajmowanych stanowisk w Radach Narodowych i innych instytucjach 
państwowych i spółdzielczych. W kółkach rolniczych elementy te za wszelką cenę starają 
sięsię opanowywać kierownicze stanowiska i z tych pozycji prowadzić wszelkiego rodzaju wrogą 
działalność by odstraszyć chłopa od prawidłowego angażowania się w kółkach rolniczych twierdząc, 
że kółka rolnicze to nie jest nic innego jak początek spółdzielni produkcyjnej. Powstrzymywania 
chętnych członków kółka rolniczego od zakupu maszyn rolniczych i.t.p. (…) Szerzenie propagandy
o nietrwałości obozu socjalistycznego i Władzy Ludowej. Wyczekiwanie na konflikt wojenny, który 
ma przynieść obalenie Władzy Ludowej.”
      Pochodzący z Matczyna w tym powiecie Nagnajewicz Jerzy (lub Wojciech) jako członek PZGS 
w Lublinie w roku 1958 wystąpił z krytyką opanowywania przez PZPR spółdzielni i kółek 
rolniczych. Mówił, że „dość partia narządziła, spółdzielczość jest sprawą chłopską a nie sprawą 
Partii.” 
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Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że stanowisko mieszkańców wsi wobec spółdzielczości nie było 
jednoznaczne. Otóż w tym samym pow. bełżyckim kilka miesięcy później inni działacze 
chłopscy Wołnas i Szubartowski (członkowie ZSL) w rozmowach z działaczami ZSL mówili, 
że ludowcy nie powinni brać udziału w tworzeniu spółdzielni produkcyjnej, gdyż jest to sprawa PZPR. 
Takie stanowisko zaprezentowali także oficjalnie podczas plenum Komitetu Powiatowego ZSL 
w Bełżycach. Zadaniem ZSL jest bronić chłopa i walczyć o zniesienie obowiązkowych dostaw, 
a także zmniejszenie podatków i zwiększenie przydziału materiałów budowlanych.
      Ciekawe stanowisko zajmowali działacze z Nałęczowa, tacy jak Stanisław Kukawski, Paczos, 
Nocuń, Sołdek i Gąska, którzy twierdzili że spółdzielczość powinna być oparta o zasady statutu 
sprzed 1939 r., zaś „partie polityczne w ogóle nie powinny mieszać się w politykę na odcinku 
spółdzielczości”.
   Widząc nieskuteczność działań mających na celu przejęcie kółek i GS-ów część działaczy 
chłopskich próbowała zdominować instytucje okołorolnicze. Pod koniec lat 50-tych do instytucji, gdzie 
wpływy tych osób były duże należy zaliczyć: Zrzeszenie Plantatorów Roślin Włóknistych (działali 
tutu Kazimierz Boniecki, Jan Zygowiec, Bolesław Wnukowski), Związek Plantatorów Roślin Zielarskich 
(Tadeusz Madler, Jan Przegaliński, Władysław Hofman, Marian Bobołowicz), 
Stowarzyszenie Plantatorów Roślin Okopowych Jakubczyk, Majerowski, Jan Bocheński. Aktywni byli 
także w Związku Plantatorów Tytoniu, którego Zarząd w pow. krasnostawskim został 
opanowany przez Bolesława Kukiełkę i Maruchę, którzy „widzą możliwości oddziaływania 
w sposób wrogi na wieś z pozycji tej instytucji.”
   Na przełomie lat 50-tych i 60-tych, w sytuacji zagrożenia pokoju (m.in. sprawa berlińska) 
pojawiałypojawiały się także głosy, że należy wykorzystać maksymalnie jak się uda środki Funduszu 
Rozwoju Rolnictwa na indywidualne zakupy maszyn rolniczych. W ten sposób wypowiadał się 
np. Tadeusz Siemion z Wronowa w pow. bełżyckim członek Zarządu Kółka Rolniczego. W tym czasie 
widać bardzo ścisłą współpracę członków kółek z miejscowymi księżmi. Bardzo często pojawiają 
się żądania przeznaczenia części środków kółek na budowę czy remont kościołów. 
Wzmiankowany powyżej T. Siemion część środków FRR postulował przekazać na remont kościoła 
we Wronowie. W Kosarzewie (pow. bychawski) członkowie tamtejszego kółka (m.in. Krzyżanek 
ii Gustaw) zorganizowali komitet budowy kościoła, który wsparli przekazując część środków Kółka 
na zakup materiałów budowlanych na kościół.
   Podobnie było w gromadzie Babczyzna (pow. lubartowski), gdzie członkowie Kółka Henryk 
Cholewa, Edward Cholewa i Stefan Jarosz w uzgodnieniu z ks. Henrykiem Józefko wystąpili 
o resztówkę 6 ha pod budowę kościoła. Władze powiatowe nie wyraziły na to zgody, w związku z tym 
na znak protestu H. Cholewa (były członek PSL) zrzekł się funkcji prezesa i kółko zostało 
zawieszone, gdyż nikt nie chciał być prezesem.
      Utrata nadziei na uzyskanie podmiotowości w różnych organizacjach na wsi powodował 
odchodzenie prawdziwych działaczy, a często próby likwidacji tworzonych wcześniej instytucji. 
W Wólce Rokickiej pow. lubartowskiego prezes Kółka Rolniczego Józef Waszczuk oraz Jan 
Wieczorek dążyli do rozbicia miejscowego Kółka.
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   Podobnie działała grupa bogatszych chłopów z Kol. Stróża w pow. lubelskim Stanisław Choina, 
Śliwiński i Wasil. W pow. bychawskim natomiast Paweł Fiołek i Czesław Dybicki 
indywidualnie namawiali ludzi by występowali z Kółka Rolniczego i stosowali ulgi w omłotach
swoimi maszynami. 
   Wrogą agitację przeciwko kółkom rolniczym prowadziły również grupy działaczy z terenu pow. 
lubartowskiego, a przede wszystkim Henryk i Zygmunt Cholewa, Bolesław Kowalik, Leon i Michał 
Grygiel oraz Władysław Michalak. O nich to w raportach SB pisano m.in: „osoby te są wpływowe
ii posiadają autorytet.” W celu przeciwdziałania poczynaniom tych grup pracownicy 
referatu SB oraz KP PZPR przeprowadzali z nimi rozmowy ostrzegawcze oraz doprowadzili 
dousunięcia ich z kółek i ZSL-u.
   Podobnie do Waszczuka w innych miejscowościach także nie dopuszczano do zakupu maszyn 
rolniczych. Postępowali tak m.in. w Samoklęskach prezes Kółka Rolniczego Wacław 
Żelazny oraz członek Zarządu tego Kółka Feliks Drawiecki, a także prezes Kółka Rolniczego 
w Kamionce Kazimierz Gajownik wraz z członkiem Zarządu Marcelim Meksułą. SB przeprowadziła 
zz nimi rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz doprowadziła do usunięcie ich ze składu Zarządu
Kółka.
   Pojawiały się także różne pomysły na ewentualne dalsze funkcjonowanie kółek. 
W Wilczopolu Boniecki twierdził, że powinny powstać dwa kółka, jedno składające się 
z bogatszych i drugie dla biedniejszych chłopów.
   W Krzczonowie w 1959 r. nauczyciel Józef Skwarzyński, a także Józef Mełgieś, Franciszek 
Cioczek, Jan Skałecki dążyli do usunięcia z GS Rodaka i ze spółdzielni mleczarskiej Pawlaka.
      W 1959 r. w Zagórzu pow. bełżycki Józef Szczęsny zorganizował zebranie w domu jednego 
z gospodarzy i przekonywał o konieczności rozwiązania Kółka. Duża część członków żądała
w związku z tym jego rozwiązania.
   Część działaczy po początkowym wielkim zaangażowaniu w sprawy swoich miejscowości, 
później – jak to określały raporty SB – „przyczaili się”, aby przeczekać trudny okres. Tak było m.in. 
w Tuszowie, gdzie takie osoby, jak: Stanisław Błaszczak, Stanisław Kuśmirek i Mieczysław 
Ciechoński chcieli zdjąć z dyrektora szkoły Pawła Romanka, a na jego miejsce proponowali 
BolesławaBolesława Białasa (nauczyciela szkoły). Kuśmirek na plenum PK ZSL wystąpił ostro przeciw 
sekretarzowi ZSL Tadeuszowi Biedroniowi, lecz niedługo potem w wyniku działań SB został zdjęty 
ze swojego stanowiska w KP ZSL. Po usunięciu z władz powiatowych Stronnictwa Kuśmirek wraz 
z innymi mieszkańcami tej miejscowości, jak: Józef Grela, Stanisław Ciechoński, Stanisław 
Błaszczak, Kurant i inni toczyli dyskusje polityczne o potrzebie pozostawania w gotowości 
do dalszych działań, bez podejmowania konkretnych akcji.
   
      Ataki na Kościół i religię
   Do października 1956 r. funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za najbardziej niebezpieczne środowisko 
dla porządku prawnego Polski Ludowej uznawali duchowieństwo.
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Walka z religią była dla komunistów naczelnym zadaniem. Warto jednak zauważyć, 
że w pierwszych latach władzy ludowej przedstawiciele PKWN nie atakowali Kościoła zbyt mocno. 
Sam B. Bierut brał wówczas udział w nabożeństwach religijnych. Ten stan trwał mniej 
więcej do 1947-1948 r., gdy naciski na ograniczanie pozycji Kościoła stawały się coraz większe. 
   Po śmierci Stalina, wzmógł się nacisk na walkę z Kościołem w Polsce. W roku 1953 wydano 
wyrok skazujący biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarska na 12 lat więzienia za rzekome 
szpiegostwo,szpiegostwo, uwięziono księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także stosowano wiele innych 
szykan wobec opornych księży (np. poprzez wykorzystywanie dekretu z 1950 r. o obsadzaniu 
stanowisk kościelnych rugowano niepokornych księży z parafii). Wzmożona została praca 
referatów do spraw wyznań w celu przymuszenia księży do pracy w Komisji Duchownych 
i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego. W piśmie 
z dnia 15 listopada 1954 r. z Komitetu Wojewódzkiego PZPR rozesłanym do pierwszych 
sekretarzysekretarzy komitetów powiatowych i miejskich partii pisano: „Przypominamy, że w okresie budowy 
podstaw socjalizmu najbardziej zaciekłym wrogiem Polski Ludowej jest katolicyzm 
ze swoim międzynarodowym ośrodkiem Watykanem na czele. Katolicyzm zawsze stał i stoi 
na usługach klas wyzyskiwaczy.” Władze wydały zakaz działalności Sodalicji Mariackich i wielu 
organizacji przykościelnych, a Caritas został Kościołowi odebrany. 
   Pomimo prześladowań stale dochodziło do odruchów niezadowolenia katolików, 
a od końca 1954 r. zaktywizowane zostały działania księży i wiernych w celu nie dopuszczenia 
dodo dalszego eliminowania nauczania religii ze szkół. Władza komunistyczna chcąc mieć 
argumenty w sprawie zaprzestania prowadzenia katechezy w szkołach zmuszały komitety 
rodzicielskie do podejmowania uchwał o świeckości szkół. Podporządkowanie komitetów 
rodzicielskich było prowadzone w sposób planowy. Kandydatury wszystkich osób, które miały zostać 
wybrane do komitetów rodzicielskich były wcześniej „omawiane w K.M. PZPR lub też 
w [referacie – przyp. PG] organizacji masowych”. Sytuacja z komitetami rodzicielskimi wymykała 
się jednak komunistom z rąk. 16 listopada 1954 r. w informacji o wyborach z oburzeniem (a może 
zz trwogą) pisano: „Nie we wszystkich szkołach składy Komitetów Rodzicielskich są odpowiednie (...) 
wchodzą nieodpowiedni ludzie zgłaszani z sali”. (...) „nie wszystkie dają gwarancję że podejmą 
uchwałę o wyeliminowaniu nauki religii ze szkoły.” Podobnie było w roku następnym. 
W Sprawozdaniu sytuacyjnym z października 1955 r. czytamy m.in., że w czasie wyborów 
do komitetów rodzicielskich poruszana była sprawa religii. Na przykład 9 października w Liceum 
Pedagogicznym jeden z obecnych domagał się religii. „W Szkole Podstawowej Nr 2 również 
w dyskusji padło pytanie czy nie będzie w tym roku nauki religii. (...) Na co kierownik szkoły 
odpowiedział,odpowiedział, że etat jest, ksiądz wynagrodzenie pobiera, jednak nie przyjechał na nauczanie 
religii. Po zebraniu na ten temat dyskutowano dowolnie że proponowany ksiądz nie przyjedzie 
do Lublina gdyż tam gdzie jest dotychczas pełni funkcję proboszcza. W związku z tym 
ks. proboszcz Żyszkiewicz [proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego – przyp. PG] 
projektuje wstawienie pieca do zakrystii celem ogrzania jej na co już zbiera fundusze od parafian.”
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   Pomimo sprzeciwu rodziców z roku na rok zmniejszano ilość szkół, w których religia 
pozostawała. W roku szkolnym 1953/54 24 księży uczyło w powiecie lubelskim w 45 szkołach 
podstawowych i jednej 11-latce w Mełgwi. Natomiast w roku następnym w powiecie tym na 156 szkół 
z religią było 39 szkół podstawowych. Na pięć liceów tylko jedno z religią. W ciągu roku 
odebrano czterem księżom prawo nauczania w 13 szkołach. „Prawo nauczania religii w/w księżom 
odebrane było na skutek mieszania się ich w sprawy polityczne, wychowawczo realizowane 
przezprzez szkoły.” Nie lepiej było w powiecie lubartowskim, gdzie w lutym 1956 r. na 105 szkół 
podstawowych i 3 średnie tylko w 6 szkołach podstawowych dopuszczona była nauka religii. 
W tych 6 szkołach nauczanie prowadziło 4 księży. W Lublinie w roku 1954 religia była w 11 
szkołach podstawowych, 3 11-latkach, 2 liceach, 3 technikach oraz 1 zasadniczej szkole 
zawodowej.
   Przeciwdziałanie kleru wobec tego negatywnego zjawiska powodowało nauczanie religii 
w pomieszczeniach parafialnych lub kościołach. W tym roku – jak donosiła 11 listopada 
ww „Informacji o religii” Sekretarz KM PZPR Stanisława Zielińska – na terenie Lublina „jest 7 
kompletów religii poza szkołą. W kościołach: Garnizonowym, Wizytkach i Mikołaja zajęcia 
odbywają się w kościele, natomiast w salach parafialnych w: katedralnym, Pawła, Michała 
i Agnieszki.
   W roku następnym, 1955 w mieście zostało już tylko 9 szkół podstawowych z nauczaniem 
religii (19 szkół bez religii), 3 Licea i 11-latki (5 szkół bez religii). W żadnej ze szkół zasadniczych oraz 
techników religii nie nauczano. Natomiast doszedł kolejny punkt pozaszkolnej nauki religii 
w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego.w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego.
   Zapewne gdyby nie wydarzenia czerwcowe w Poznaniu oraz przełom październikowy 1956 r. 
nauka religii zostałaby ze szkół usunięta już w latach pięćdziesiątych, gdyż na rok 1956/57 
proponowano pozostawienie religii już tylko w 3 szkołach podstawowych (nr 1 
przy ul. Kunickiego, nr 17 przy ul. Krochmalnej i na Wrotkowie) oraz jednej 11-latce (im. M. Buczka 
przy ul. Kunickiego 116).
      Warto zwrócić uwagę, że za koniecznością nauczania religii w szkole wypowiadali się także 
sami nauczyciele. W sprawozdaniu wydziału organizacyjnego KW PZPR za luty 1956 r. czytamy, 
że „na terenie m. Lublina zanotowano parę faktów że nauczycielstwo propaguje wśród rodziców 
potrzebę nauczania religii w szkole. Na przykład w Szkole Podstawowej nr 24 wychowawczyni klasy 
I ob. Rajznerowa na zebraniu rodziców miała mówić, że dzieci stoją na bardzo niskim
poziomie moralnym, gdyż nie byli jeszcze u spowiedzi i komunii. (...) Nauczycielka Martyniak Alicja 
na ZOS powiedziała że dlatego szerzy się huligaństwo (sic!) i brak poszanowania mienia 
społecznego, ponieważ nie ma w szkole religii.”społecznego, ponieważ nie ma w szkole religii.”
   Dla pełnego zobrazowania kwestii związanych z nauczaniem religii przyjrzyjmy 
się tej sprawie w całym województwie lubelskim. Były tu 1862 szkoły podstawowe wraz z filiami, 33 
szkoły 11-letnie i 23 licea, tzw. kadłubówki (w tym 1 prywatna). W roku szkolnym 1954/55 
na początku nauka religii była w 359 szkołach podstawowych, na koniec w 307 oraz na początku 
roku w 16 szkołach średnich, z których pod koniec roku pozostało już tylko 13 szkół.
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  W roku szkolnym 1955/56 przewidziano 257 szkół podstawowych i 10 licealnych z religią. 
W dniu 1 października 1955 r. religia odbywała się w 207 szkołach podstawowych i 9 licealnych. 
W 50 szkołach podstawowych i 1 liceum nie nauczano religii, gdyż kilku prefektów miało po kilka szkół 
oddalonych od siebie od kilku do kilkunastu kilometrów. Nie mogąc wywiązać 
się z obowiązku nauki zrezygnowali zatem z nauczania w niektórych szkołach. 1 lutego 1956 r. nauka 
religii prowadzona była w 181 szkołach podstawowych i 8 licealnych (w tym 1 prywatne). 
Tam,Tam, gdzie księża nie otrzymywali zezwolenia na nauczanie w szkole, organizowali oni katechezę 
przy kościele, na którą uczęszczała także młodzież ze szkół TPD (np. na Bronowicach ok. 80% 
uczniów z takich szkół uczyło się religii).
                                

                     

                     
                                dr Piotr Gawryszczak
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Uroczysko Baran

                    Od Autora     
   UROCZYSKO BARAN współtworzy pewien rodzaj tryptyku, który pod ogólnym tytułem 
CZERWONY TARAN odnosi się do tragicznych wydarzeń z lat 1944 i 1945 na południowym 
Podlasiu, w rejonie ówczesnych powiatów radzyńskiego, łukowskiego i bialskiego, kiedy to armia 
Stalina, przepędzając hitlerowskiego okupanta, przez paradoks historii niosła Polsce na swoich 
czerwonychczerwonych bagnetach nowe, niemniej dramatyczne zniewolenie. UROCZYSKO BARAN jest 
rozszerzoną próbą dokumentalnego zapisu zbrodni NKWD i tzw. Informacji Wojskowej LWP 
dokonanej tu nie tylko na żołnierzach polskich formacji niepodległościowych, ale także 
na ludności cywilnej.
    Dwa pozostałe, ZDOBYWCY i EKSODUS, na pozór może mniej ponure w treści, niekiedy nawet 
noszące wręcz posmak groteski, stanowią niejako uzupełnienie tego pierwszego, ilustrując ponurą 
wielorakość bolszewickiej krucjaty. Oprócz bowiem syndromu śmierci niosła ona z sobą dziki pomruk 
ziemi bez Boga, dno rosyjskich zaułków i nawyki syberyjskiej tajgi, znacząc ślad 
swój dodatkowym piętnem prymitywizmu.
UROCZYSKO BARAN, aczkolwiek stanowi zaledwie niewielki fragment zbrodniczego systemu 
stalinowskiego na naszych ziemiach, obnaża w pełni surowość jego natury, przez atawizm 
nieledwie,nieledwie, z obłędnym uporem kreującego swoje Imperium na ludzkich kościach. Ten miażdżący 
narody walec Imperium nawet sam jego oberpolicmajster, Stalin, próbował na swoje 
usprawiedliwienie tłumaczyć demagogicznie, mówiąc z wrodzoną mu hipokryzją, że zbrodnią jest za-
mordowanie pojedynczego człowieka, jeśli natomiast giną tysiące i miliony, to statystyka.
  Latem 1944 roku do Kąkolewnicy koło Radzynia Podlaskiego razem z II Armią LWP 
przybył kpt. Bolesław Drobner, krakowski Żyd, w latach 1943/44 członek ZG ZPP w ZSRR, 
współzałożyciel PKWN, potem członek Politbiura PPR, a następnie PZPR. W sztabie II Armii jako 
oficer Informacji był jednym z sędziów sądu polowego przy sztabie gen. Świerczewskiego. Znane 
wśród więzionych żołnierzy AK i NSZ było jego powiedzenie, rzucane z nienawiścią jako wyrzut 
w twarz sądzonym: – Jak ja przekroczyłem z naszymi żołnierzami Bug, to ucałowałem polską
ziemię, a wyście potem do nas za to strzelali!
  Z takim zacietrzewieniem sądy polowe II Armii, zdominowane przez aparat NKWD, 
przystąpiły do masowych prześladowań i terroru fizycznego wobec organizacji 
niepodległościowychniepodległościowych na zajętych przez siebie terenach między Bugiem a Wisłą w celu całkowitej ich 
eliminacji. Nastąpiło to wskutek wasalskiego porozumienia pomiędzy PKWN a rządem ZSRR 
o stosunkach między Radzieckim Wodzem Naczelnym a polską administracją państwową po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski, zawartego 26 lipca 1944 roku w Moskwie, 
a podpisanego przez Edwarda Osóbkę–Morawskiego z upoważnienia PKWN i Wiaczesława 
Mołotowa z upoważnienia rządu ZSRR.
  Warto zacytować art. 7 tego unikatowego porozumienia: „Wszyscy ci, którzy wchodzą 
ww skład Wojsk Radzieckich na terytorium Polski, będą podlegać jurysdykcji Radzieckiego 
Naczelnego Wodza. Wszyscy zaś ci, którzy wchodzą w Skład Polskich Sil Zbrojnych, będą 
podlegać wojskowym ustawom i regulaminom polskim. Jurysdykcji tej będzie podlegać również lud-
ność cywilna na terytorium polskim nawet w wypadkach dotyczących przestępstw 
popełnionych przeciwko Wojskom Radzieckim, z wyjątkiem przestępstw popełnionych w strefie ope-
racji wojennych, które to przestępstwa podlegają jurysdykcji Radzieckiego Wodza Naczelnego. W 
wypadkach spornych kwestia jurysdykcji będzie rozstrzygnięta drogą wspólnego porozumienia
między Radzieckim Wodzem Naczelnym, a pełnomocnikiem PKWN”.
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  Porozumienie to rzucało na łup sowieckich sądów wojskowych obywateli polskich 
znajdujących się w strefie operacji wojennych Armii Czerwonej, a ponieważ rozmiar tej strefy 
określany był przez dowództwo sowieckie, jako czynnik wojskowej dominacji, to praktycznie mogła 
ona obejmować całe terytorium Polski, a przynajmniej obejmowała w pierwszej fazie tereny między 
Bugiem a Wisłą, nie mówiąc o Kresach Wschodnich, wyłączonych w ogóle spod 
jurysdykcji marionetkowego rządu warszawskiego.
    W rezultacie tysiące obywateli polskich zostały skazane przez wojskowe sądy zarówno II Armii 
jak i sowieckie wojtrybunały na karę śmierci, a w najlepszym wypadku na długoletni pobyt 
w łagrach archipelagu Gułag, skąd wrócili tylko nieliczni. Na terenie byłego powiatu 
radzyńskiego, gdzie leży Kąkolewnica i powiatów przyległych, łukowskiego, siedleckiego, 
bialskiego czy lubartowskiego, aresztowania i represje rozpoczęły się już nazajutrz po przejściu 
frontu, w sierpniu 1944 roku. Nieco z opóźnieniem, 30 października, wbrew zasadzie lex retro non 
agit, został wydany dekret o „ochronie Państwa” z wsteczną mocą działania, celem 
zalegalizowaniazalegalizowania narzuconego bezprawia. Podpisali go przewodniczący KRN, Bolesław Bierut, przew. 
PKWN, Edward Osóbka–Morawski, min. obrony narodowej, gen. Michał Rola–Żymierski
i szef resortu BP, Stanisław Radkiewicz.
  Dowództwo stacjonującej w Kąkolewnicy II Armii sprawowali na zmianę, najpierw gen. Karol 
Świerczewski od sierpnia do września 1944, potem gen. Stanisław Popławski do końca grudnia tegoż 
roku, a następnie znów K. Świerczewski. Funkcję prezesa Sądu II Armii od 29 września 1944 
sprawowałsprawował płk. Stefan Piekarski (Stiepan Piekarskij), oddelegowany na to stanowisko z „bratniej" 
Armii Czerwonej, naczelny reżyser nowego Katynia na ziemiach polskich. To działalność jego sądów 
kapturowych znalazła swoje krwawe żniwo w lesie kąkolewnickim. Żniwo, które w planach 
stalinowskich siewców śmierci miało być na zawsze zatajone przed światem.
Nawiasem mówiąc Sąd II Armii sformował się we wrześniu 1944 roku w Kozłówce koło 
Lubartowa, skąd przeniósł się do Kąkolewnicy na początku października 1944 roku razem 
ze sztabem II Armii, prokuraturą i oddziałem Informacji Wojskowej. Poza Piekarskim skład sądu 
stanowilistanowili mjr Aleksander Tomaszewski, por. Stefan Chechłacz, por. Michał Frankowski 
oraz podporucznicy Władysław Sobiech, Aleksander Zawirski, Marcin Dancyg i Marian Bartoń. 
Działalność tego sądu oraz miejsce kaźni na uroczysku Baran zostały udowodnione ponad wszelką
wątpliwość.
  Zamiar rozwikłania ponurej tajemnicy lasu kąkolewskiego w oparciu o ekshumację 
i posiadany materiał dokumentalny, a także na podstawie relacji świadków, wywodzących się 
zz miejscowej ludności, powstał już w roku 1980, ale stan wojenny przekreślił jego realizację. Klimat 
polityczny, wykreowany przez generalską chuntę Jaruzelskiego, nie tylko nie sprzyjał przez 
następne lata, ale wręcz zagrażał podejmowaniu takich przedsięwzięć. Zagadnieniom tym 
poświęcaliśmy wiele miejsca w naszej prasie podziemnej, ale zasięg społecznego odbioru był 
ze zrozumiałych względów mocno ograniczony. Nawet zapalenie świeczki na Zaduszki przy leśnej 
drodze do uroczyska, a także wywieszenie na drzewach biało czerwonej flagi musiało odbywać się 
ukradkiem, bo patrole SB tego dnia szczególnie pracowicie penetrowały teren i zrywały flagi.
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  Dopiero w kwietniu 1990 roku, kiedy „zelżał” stan wojenny, przeprowadzona została 
częściowo ekshumacja. Wyrywkowo z dwóch dołów, rozkopanych przez wojsko w czasie 
trzydniowych prac, wydobyto zaledwie szesnaście szkieletów, co miało raczej wymiar 
symboliczny. Przekopanie bowiem całego uroczyska, liczącego kilkanaście hektarów drzewostanu, 
było praktycznie niemożliwe, zważywszy czas i środki techniczne, jakimi dysponowano. 
ZastosowanieZastosowanie echosondy do prac wykrywkowych okazało się mało przydatne. Natomiast badania 
metodą podczerwieni, przy pomocy zdjęć lotniczych nocą, chociaż skuteczniejsze, było zbyt 
kosztowne. Niemniej jednak ta skromna w swym wymiarze ekshumacja unaoczniła opinii 
publicznej jeszcze jedno ludobójstwo bolszewizmu, o którym tylko szeptem napomykała 
miejscowa ludność przez całe dziesięciolecia komunistycznego panowania. Tym samym przerwana
została prawie półwieczna zmowa milczenia wokół tajemnic tej leśnej hekatomby.
    Ekshumacja wykazała dzikie zwyrodnienie oprawców. Dowiodła na przykład, że ręce i nogi ofiar 
w większości wypadków powiązane były drutem, kości zaś połamane jeszcze za życia, 
co stwierdzili biegli medycyny sądowej. Poza tym skazańców dobijano w dole. Prawdę mówiąc, każda 
z odkopanych ofiar ukazuje odrębny dramat ludzki. Na przykład położenie, w jakim 
odkopano jeden ze szkieletów, z nogami sterczącymi w górze dowodzi, że więźnia zepchnięto
żywcem, a pocisk znaleziony pod przestrzeloną czaszką, że dobito go w dole.
  Minęło pięć lat od czasu ekshumacji. Rejonowa Prokuratura w Radzyniu Podlaskim, obecna 
dede jure przy wykopaliskach, po której spodziewano się należytego sfinalizowania wszczętego 
przez nią śledztwa aż do postawienia pod pręgierz prawny sprawców ludobójstwa, nie spełniła 
do końca tych oczekiwań, nie przyniosła zadośćuczynienia zarówno organizatorom ekshumacji, 
jak i rodzinom pomordowanych żołnierzy. Bo jeśli nawet sprawcy zbrodni, z których znakomita 
większość żyje dziś w b. Związku Radzieckim, byliby ze zrozumiałych względów nieosiągalni, 
to jednak postawienie ich w stan oskarżenia, chociaż miało by to mieć wymiar symboliczny, 
stanowiłoby i tak pewien rodzaj moralnego usatysfakcjonowania.
    Tymczasem dokument Rejonowej Prokuratury w Radzyniu Podlaskim z 29 grudnia 1990 roku 
w tej sprawie jest co najmniej niezrozumiały. Z tej jednak strony bowiem postanawia ona 
w oparciu o art. 148 par. 1 kk w zw. z art. 109 kk, tj. o ludobójstwo, umorzyć śledztwo w sprawie 
„rozstrzeliwania żołnierzy Armii Krajowej i innych osób na przełomie lat 1944/45 w Kąkolewnicy, 
województwa bialskopodlaskiego (wtedy go nie było – przyp. J.K.) wobec braku dowodów 
zaistnienia przestępstwa”. Z drugiej strony w obszernym uzasadnieniu potwierdza całą rozciągłość 
„zaistniałego przestępstwa”, a więc działalność sądów II Armii LWP, a co za tym idzie, leśnych 
mordów kapturowych.mordów kapturowych.
  W trosce o dobro historyczne kąkolewskiego dramatu wypada spojrzeć bliżej na ułomność w/w 
dokumentu. Przede wszystkim niepotrzebnie uległo przekłamaniu zawarte w uzasadnieniu 
sformułowanie, że do czynności ekshumacyjnych dopuszczeni zostali m.in. „przedstawiciele 
organizacji kombatanckich i społeczno–politycznych”, co już na wstępie sygnalizuje brak 
poszanowania dla faktów, lub – jak kto woli – uzurpowanie sobie roli wiodącej. 
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To bowiem organizacje niepodległościowe, AK, NSZ, WiN i „Solidarność”, zorganizowały 
ekshumacje, przedstawiciele zaś Rejonowej Prokuratury uczestniczyli w przedsięwzięciu de jure, 
lojalnie przyznając zresztą wówczas, że o dramacie na uroczysku Baran w ogóle w przeszłości nic nie 
wiedzieli. Niemniej jednak opłaciło im się to na wyrost. Poprzez uczestnictwo przy 
wykopaliskach utargowali bowiem koniunkturalnie szansę wyjazdu z ramienia władz polskich 
do prac ekshumacyjnych w Miednoje na Ukrainie w charakterze ekspertów, co zakrawa na 
sytuację wręcz kabaretową.sytuację wręcz kabaretową.
  Wydając postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni wojennych na uroczysku 
Baran, Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim przeczy sama sobie. Nie wnikając 
w jej dyspozycyjność wobec aktualnych koniunktur politycznych, bo takie zastrzeżenie samo się 
nasuwa, misja wymiaru sprawiedliwości w miejscu kąkolewskiej hekatomby nie została należycie 
spełniona. Wprawdzie w przytoczonym uzasadnieniu nie zaprzecza faktom, stwierdza oficjalnie, 
że już „wstępna faza czynności sprawdzających” przyniosła oczekiwane rezultaty. 
Oto,Oto, jak uszczególnia, w gospodarstwie żyjącej do dziś Zofii Mazur, na strychu, w piwnicach 
i zabudowaniach gospodarczych, zamienionych wówczas na areszty, a także w tym celu 
wykopanych ziemiankach, napotkano na liczne wydrapania w wapiennych ścianach, zawierające 
daty i nazwiska osób tam więzionych. Ponadto koronny świadek, Marian Celiński, ocalały 
z pogromu żołnierz NSZ z Gołowierzchów b. powiat łukowski, wskazał miejsca na uroczysku Baran, 
gdzie rozstrzeliwano więźniów bez postępowania sądowego, w tym jego brata, Jana. Łącznie, 
jak wynika z dokumentu, Prokuratura Rejonowa przesłuchała 91 osób. Uzyskała także 
zz Centralnego Archiwum Wojskowego dokumenty i akta spraw Sądu II Armii.
  Reszty materiału dowodowego dostarczyła sama ekshumacja. Prokuratura stwierdziła 
w swoim dokumencie, że w „eksplorowanym terenie o rozmiarach około 10 x 10 m odkryto cztery 
oddzielne jamy grobowe – mogiły”, a z dokonanych oględzin szczątków odkopanych szkieletów 
doszło do ustaleń, że z „ich usytuowania w mogiłach, ze zmian mechanicznych w obrębie kości 
długich i czaszek wyłonił się obraz wyjątkowej brutalności wykonawców egzekucji i ogromu 
cierpień ich ofiar”. W dalszej części dokumentu mówi się o wyczerpujących opiniach Zakładu 
MedycynyMedycyny Sądowej w Lublinie, posiadanej dokumentacji fotograficznej i innych materiałach 
dotyczących ekshumacji i jej wyników. Potwierdza także w oparciu o wydobyte dowody, że byli 
to z całą pewnością żołnierze Armii Krajowej.
  Nadto prokuratura nie wyklucza, biorąc pod uwagę „całokształt ustalonych w śledztwie 
okolicznościokoliczności dotyczących wydarzeń w Kąkolewnicy na przełomie lat 1944/45”, że na uroczysku Baran 
„bez wątpienia znajdują się inne nieznane dotąd mogiły z lat tamtej zbrodni”. W śledztwie ustalono 
sprawców tego ludobójstwa. I tak szefem Informacji II Armii był ppłk. Wozniesieński, szefem wydziału 
śledczego kpt. Czewyczałow, a „śledziami” Bołdyrow, Kolesawin, Frołow, Jeżkow, lsakow, Kiszkin 
i Krasnow. Prokuratorami zaś kpt dr Gabryjel Henner, Jaropelk Göller, mjr 
Prokopowicz, a podprokuratorami Wacław Kozłowski, kpt Rymkiewicz, Karliner Oskar 
i pchor. Marian Nowak.
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  Czego więc potrzeba więcej, ażeby udokumentować owo „zaistnienie przestępstwa”? 
Prokuratura Rejonowa w swym kuriozalnym już postanowieniu umarzającym stwierdza, że „brak jest 
podstaw prawnych do ścigania ewentualnie żyjących jeszcze funkcjonariuszy ówczesnego 
wymiaru sprawiedliwości”, a to dlatego, że w takich sprawach „obecnie w wyniku rewizji 
nadzwyczajnych zapadają wyroki uniewinniające”. Jednym słowem, po co się przemęczać, a kruk 
krukowi oka nie wykole.krukowi oka nie wykole.
  Do dziś trwa niezłomne przekonanie, zakorzenione jak dziki chwast w pewnych kręgach 
społeczno–politycznych, a co gorsza, wśród niektórych odłamów środowisk prawniczych, 
skażonych bakcylem obłędnej ideologii obcej, ukształtowanych przez dziesięciolecia, jadem 
fałszywej indoktrynacji, że sądy PRL, w tym sądy II Armii LWP, legitymowały się rodowodem 
polskim i występowały na mocy ówczesnego prawa w obronie tzw. ówczesnej państwowości 
polskiej. Pokusie owej fałszywej interpretacji uległa, jak się zdaje, Prokuratura Rejonowa 
ww Radzyniu, na taką bowiem modłę tworzy swój prawny modus vivendi. Ostatnie fragmenty 
jej postanowienia brzmią:
  „(…) Scedowanie ścigania wszystkich przestępstw o charakterze politycznym na wojskowe 
organy wymiaru sprawiedliwości, opanowane, jak się okazuje przez NKWD i stworzenie systemu 
prawnego oraz jego interpretacji w kierunku totalnego i szybkiego zniszczenia opozycji politycznej – 
było przede wszystkim dziełem stalinowskiego stylu i metod postępowania, przeniesionych 
dodo Polski i urzeczywistnianych przy pomocy najwyższych czynników państwowych. Znamieniem tych 
czasów był krwawy terror i deptanie ludzkiej godności. Był to stan wojny, w tym również 
i wewnętrznej, a interpretacja i stosowanie prawa służyło interesom wprowadzonego systemu 
politycznego. Mając powyższe na uwadze, śledztwo w niniejszej sprawie dało przede wszystkim 
świadectwo prawdzie (…)”.
  Czy tylko tyle? Formułowana w tym duchu interpretacja prawa jest targaniem się na naszą 
Tysiącletnią Państwowość, a wcielanie w życie podobnych pojęć zawsze nosić będzie wyłącznie 
znamionaznamiona zdrady narodowej. Ferowanie przez resort sprawiedliwości wyroków wobec żołnierzy AK, 
NSZ, WiN i Wojska Polskiego z mocy sądów komunistycznych za dążenie do obalenia 
ustroju, instalowanego po wojnie w Polsce przy pomocy NKWD, w imieniu interesów obcego 
mocarstwa, jest nieporozumieniem, a co więcej, polityczną paranoją. Ekspiacja zaś działalności tych 
sądów pod kątem ich polskości, jak wmawiają niektórzy, stanowi klasyczny przykład ślepoty 
narodowej. Nigdy bowiem i nigdzie nie brakowało różnego kalibru Quislingów i Petainów. 
NielegalnośćNielegalność ich funkcjonowania z pozycji interesów narodowo–niepodległościowych porównać 
można jeszcze tylko do hitlerowskich Kriegsgerichtów działających na naszym terytorium podczas
ostatniej wojny.
  Póki zatem z naszego życia prawno–społecznego nie wyrugowane zostaną wiernopoddańcze 
elementy znanej ideologii, nie możemy godzić się na swawolność sądów, licząc się w przyszłości 
z weryfikacją ich dokonań.
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  Uroczysko Baran leży jakieś trzy kilometry na zachód od Kąkolewnicy, dużej wsi podlaskiej, 
złożonej z czterech odrębnych ciągów ulicowych – Kąkolewnicy Północnej, Południowej, 
Wschodniej i Rudnika. Położona na lubelskim szlaku komunikacyjnym, w połowie drogi 
pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem, wieś ta była ongiś obiektem królewskich 
przywilejów, zawsze kultywując tradycje niepodległościowe. Już w latach zrywów narodowych 1831 
ii 1863 roku zaowocowało to udziałem jej mieszkańców w wielu powstańczych bitwach. 
W roku 1918 miejscowa placówka POW brała udział w rozbrajaniu Niemców pod Grabowcem 
k. Międzyrzeca. W latach ostatniej wojny żywiołowo rozwinął się tutaj ruch partyzancki, a duże 
lasy na zachód od Kąkolewnicy były ostoją tego ruchu.
  Jednak najtragiczniejsze piętno na historii tej okolicy wycisnęły lata następne, zaraz po 
przejściu frontu w lipcu 1944 roku. Wtedy to w Kąkolewnicy rozkwaterował się sztab marszałka 
Rokossowskiego. Zaczynały swój zbrodniczy proceder formacje NKWD, a przy nich tzw. 
InformacjaInformacja Wojskowa LWP. Wysiedlono wówczas całą Kąkolewnicę Północną, Południową 
i częściowo Wschodnią.
  Wysiedlano jak kto stał, nikogo nie pytano o zdanie, niczego nie pozwolono zabrać. Ludzi 
wyrzucano z chałup iście po bandycku, z sowiecką brutalnością, obojętnością i chamstwem. 
Po chałupach zaś rozkwaterowało się wojsko. Wszystkie piwnice, spichrze i różne komórki
natomiast zamieniono na „turmy”. Zaczęły one wkrótce trzeszczeć w szwach od aresztantów.
  Zwożono ich zewsząd. Ludzi wyciągano z domów, wyłapywano masowo po drogach, 
nana jarmarkach, sprzed kościołów, jak w niedalekim Trzebieszowie, gdzie zgarnięto po mszy ponad 
trzydziestu mężczyzn, przeważnie młodych. Tutaj także osadzono grupę oficerów i żołnierzy Wojska 
Polskiego, pojmanych koło Mordów pod Siedlcami za dezercję. Wyłapywano błąkających się 
żołnierzy Armii Krajowej z Kresów Wschodnich, z brygad wileńskich, batalionów 
nowogródzkich, poleskich i lwowskich. Przywożono żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, 
rozbrojonej pod Skrobowem koło Lubartowa.
    Wszyscy ci, co przeszli przez piekło kąkolewskich piwnic, sądzeni byli w miejscowej szkole przez 
sąd polowy NKWD i Informacji Wojskowej. Znane są już dziś nazwiska „sliedowatieli”, jak: Frołow, 
Czewyczałow, Kolesawin, Rebrunowicz i Popow. Po ich śledztwie wszystkich podsądnych czekał 
wspólny, ponury los. Jedni zapełnili lochy Zamku Lubelskiego i innych więzień PRL, inni wywiezieni 
zostali do Związku Sowieckiego, jeszcze innych spotkał los ten najtragiczniejszy. 
Zostali pod darniną uroczyska Baran na zawsze.
    Tylko nielicznym udało się uniknąć dramatu na tym uroczysku. O niechybną śmierć otarł się tam 
„Bartek” (Kazimierz Chmielewski). żołnierz 34 pp AK, obecnie mieszkaniec Leśnej Podlaskiej. NKWD 
aresztowało go wraz kilkudziesięciu innymi żołnierzami tego pułku i przez parę dni 
przetrzymywało w więzieniu przy ul. Prostej w Białej Podlaskiej. Następnie załadowano ich na trzy 
ciężarówki i pod eskortą powieziono w nieznane. W lesie kąkolewskim, gdzie się kolumna 
zatrzymała, sowiecki bojec zajrzał pod plandekę, ujrzawszy zaś piętnasto – i szesnastolatków, 
bo w takim wieku byli więźniowie, w tym również „Bartek”, zawyrokował:
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   – Eto mołodyje riebiata, pust jedut dalsze!
  To ich uratowało, czysty przypadek, może nawet humor krasnoarmiejca. Pojechali 
na to „dalsze”, którym jednakoż niemniej okrutna była katorga łagrów Orszy, Żłodzina 
i Chabarowska, skąd wrócili tylko owi nieliczni.
    Tymczasem Kąkolewnica przeżywała swoje sądne dni. Mimo jednak silnie strzeżonych „tiurm” 
zdarzały się brawurowe ucieczki. Jedną z takich była ucieczka por. „Jastrzębia” 
z osławionej 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Uderzeniem butelki obezwładnił on sowieckiego 
wartownika i wraz z dwoma innymi współtowarzyszami niedoli zbiegł. Niestety, obydwu z nich NKWD 
zastrzeliło w pościgu, „Jastrząb” zaś, chociaż ranny, przeżył i mieszka dziś w USA.
  Na uroczysku Baran stracił swego brata, żołnierza NSZ, Marian Celiński, sam także członek 
tejtej organizacji, ps. „Grab”, jeden z niewielu ocalałych świadków. Wówczas, późnym latem 1944 
NKWD grasowało już na całego po ościennych powiatach. Do „Graba” przyszli w jego rodzinnych 
Gołowierzchach niedaleko Łukowa. Chodzili z listą. Ale „Graba” na niej nie mieli. Pytali 
go o „Ostoję”, dowódcę oddziału partyzanckiego z lasów Jaty.
  Oficer NKWD tak zagaił:
   – A „Ostoju” ty znajesz?
   – Da, znaju.
      – Ot, tak jedi s nami. Osetim jewo.
  Sowieciarze zacierali ręce. Czuli, że złapali trop. Ale „Grab” zakpił z nich. Pojechali 
w przeciwnym kierunku, na Łosice. Po kilkunastu kilometrach zatrzymali się w pobliżu wsi 
Ostoja. „Grab” wskazał na tablicę.
   – Ot, i Ostoja.
   – Job twoju mat! Eto dierewnia, a nie czeławiek.
  Wściekli enkawudziści zawrócili jak niepyszni. Poczuli się wywiedzeni w pole. Ale „Graba” 
zeze swoich szponów już nie wypuścili. Aresztowali wtedy właśnie całą grupę por. Zbigniewa Rybaka, 
w tym brata „Graba”, Jana. Najgorsze było jeszcze przed nimi. Rozstrzelali wszystkich 
na uroczysku Baran. Sam „Grab” ocalał dzięki ewidencji. Nie było go na judaszowej liście.
  Po latach, już w roku 1980, kiedy nad krajem powiały ożywcze wiatry „Solidarności", rodziny 
pomordowanych żołnierzy NSZ por. Rybaka ocknęły z długoletniego letargu. Na czele 
z „Grabem” wznieśli na uroczysku symboliczną mogiłę, a na niej metalową tablicę z wyrytymi 
nazwiskami tragicznie zmarłych. Wiąże się z tym interesujące wydarzenie, o którym wspomina 
WiesławWiesław Lubecki, ps. „Grzegorz”, żołnierz oddziałów specjalnych „Garwolin” Armii Krajowej. 
Więziony po tzw. „wyzwoleniu” przez UB w lochach na Staromiejskiej w Międzyrzecu Podlaskim, 
dzielił wspólnie celę z trzema żołnierzami por. Rybaka. Pamięta, że któregoś dnia w celi zjawił 
się oficer NKWD i wywołał ich nazwiska, oznajmiając:
   – Te imiejut szczastie, pajdut w Polskoju Armiu!
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  Jakież było zdziwienie „Grzegorza”, kiedy w roku 1990, będąc przy ekshumacji na uroczysku 
Baran, wyczytał na mosiężnej tablicy owe trzy nazwiska towarzyszy niedoli, wywołanych wówczas
 z celi w „Polskoju Armiu”. Sam „Grzegorz” z lochów UB na Staromiejskiej powędrował 
NKWD-owskim szlakiem za krąg polarny w ZSRR na ponad dziesięcioletni „staż” katorżniczy.
  Tak zaciskał się czerwony łańcuch śmierci.
    Uroczysko Baran nie po raz pierwszy w swej historii stało się świadkiem rosyjskiego 
ludobójstwa. Lasy kąkolewskie już w czasach zaborów były miejscem katorgi więźniów caratu. 
Zatrudniano ich przy wyrębie drzew. W sto lat później lasy te stały się grobem nowego pokolenia walki 
o niepodległość. Na miejscu kaźni zachował się do dziś pień po ściętej sośnie, pod którą 
stawiano skazańców. Właściciel, Jan Mazur, wydobył później z jej odziomu setki pocisków 
rewolwerowych i pistoletowych.
    Teren uroczyska poryty był starymi rowami z lat pierwszej wojny światowej, nazywanymi przez 
miejscową ludność fosami. NKWD wykorzystało te „udogodnienia” do grzebania 
pomordowanych. W pamięci świadków zachowała się postać jednego z oprawców, nazwiskiem 
Rogoziński, źle mówiącego po polsku, pijaczyny o wiecznie czerwone] od alkoholu twarzy, który 
„etatowo” dokonywał egzekucji.
    W styczniu 1945 roku, kiedy ruszył front na Wiśle, Sowieci zaczęli pośpiesznie zacierać ślady. 
Opuszczając Kąkolewnicę splantowali stare rowy, a na nich zasadzili młode sosenki. Nie skryły one 
jednak tajemnicy. Ziemia po latach przemówiła. Zaczęła się zapadać. Przez całe następne lata 
rozmywana deszczem, rozgrzebywana przez lisy i bezpańskie psy, zaczęła niby w rozpaczliwym 
geście skargi wyrzucać na zewnątrz swój straszliwy owoc, kości ludzkie, grzebane płytko, 
zasypywane niedbale. Czaszki, piszczele i żebra walały się po całym uroczysku. Ludność choć 
paraliżowana strachem, bo UB wciąż węszyło, zbierała je ukradkiem i zakopywała po kryjomu 
w sobie tylko znanych miejscach.w sobie tylko znanych miejscach.
  Już latem 1945 roku por. Jerzy Skoliniec, ps. „Kruk”, znając częściowo ponurą tajemnicę 
uroczyska Baran i widząc usychające sosenki na fosach, kiedy otrząsnąwszy się z pierwszego 
porażenia chodził WiN-owskim szlakiem po lasach radzyńskich ze swoim oddziałem, 
dla oznaczenia tego miejsca prowizoryczny krzyż z brzeziny w ziemię zatknął. Wkrótce potem sam 
wpadł w łapy NKWD i razem z porucznikiem „Bejem”, „Sową”, „Wiarusem” i innymi podzielił 
los majora „Müllera”, o czym będzie jeszcze mowa.
    Zbrodnie NKWD i Informacji Wojskowej w Kąkolewnicy zmobilizowały odradzającą 
się organizację poakowską na tym terenie do przeciwdziałania. W tym zakresie ważnym 
elementem było zabezpieczenia dokumentacji. Próby wyjaśnienia szczegółów kąkolewskiego 
ludobójstwa podjęli się zarówno ks. Lucjan Niedzielak, proboszcz niedalekiej parafii w Polskowoli, 
a zarazem kapelan AK i WiN, jak i major Jan Szatowski, ps. „Kowal”, jeden z dowódców sławnej 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Było to już w roku 1946. Major „Kowal”, będąc szefem 
podlaskiego inspektoratu WiN pod nowym pseudonimem „Wrzos”, aresztowany wskutek zdrady 
zapłacił za to wieloletnią gehenną w kazamatach Bezpieki.zapłacił za to wieloletnią gehenną w kazamatach Bezpieki.
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  Ciekawe były okoliczności aresztowania majora „Wrzosa”. Bezpieka dopadła go na ulicy 
Grochowskiej w Warszawie. Szczegółów zdrady nie wyjaśniono do końca. Ale funkcjonariusze UB 
byli doskonale zorientowani w sposobie bycia majora. Wiedzieli, że nosi przy sobie Colta i że jest 
zdecydowany na wszystko. Walki zaś z nim ubowcy bali się jak ognia. Toteż wyśledzili, jak wsiadał do 
tramwaju. W sześciu weszli za nim. Zrobili wokół niego sztuczny tłok. Reszta chwyciła go za ręce 
i nogi. Obezwładnili go momentalnie. Okazało się zresztą, że strach ubowców przed walką miał 
wielkiewielkie oczy, bo „Wrzos” broni tym razem przy sobie nie posiadał. Jakby coś przeczuwając Colta 
zostawił wyjątkowo w skrytce.
  Więziono go początkowo na lubelskim Zamku. Po wpadce archiwum WiN podlaskiego 
Inspektoratu, w którym znajdowała się część materiałów śledczych, dotyczących zbrodni 
w Kąkolewnicy, został w trybie alarmowym przewieziony z powrotem do Warszawy. Osadzono go 
w lochach MBP na Koszykowej. Dla sowieckiej „kontrrazwiedki” był to szok. NKWD znało swoje 
krwawe rzemiosło. Umiejętnie potrafiło maskować własne zbrodnie. Jak zachodziła potrzeba, 
wycinałowycinało w pień swoich poprzedników po fachu. Dopiero dziś wychodzi na jaw, że nawet 
oficerowie ówczesnego LWP, ocierając się o zbrodnie w Kąkolewnicy, nic o nich nie wiedzieli. 
Tymczasem wpadka archiwum przekonała sowieciarzy, że coś sknocili. Przeciek tajemnicy 
postawił ich na nogi. Błyskawicznie powiadomiono Moskwę. Już następnego dnia specjalnym 
samolotem przylecieli do Warszawy pułkownik NKWD, specjalista od takich śledztw i prokurator
wojskowy. Na Koszykowej zaczęło się brutalne śledztwo.
  „Wierchowni sliedowatiele” usiłowali ustalić, jakie informacje w sprawie masowych mordów 
ww Kąkolewnicy przeciekły do Inspektoratu WiN. Starali się dociec, czy informacje, które zebrał 
„Wrzos”, znane są jeszcze innym osobom. Nie kryli, że każdemu, kto się zajmował tajemnicą 
uroczyska Baran, grozi „czapa”. Sam „Wrzos” zresztą skazany został przez sąd na karę śmierci 
dziewięciokrotnie. Nieludzko bity w śledztwie, wieszany za ręce i nogi, w specjalnej pozycji
z wykorzystaniem drążka, nic nigdy oprawcom nie powiedział.
  Gwoli uzupełnienia trzeba dodać, że majorowi „Wrzosowi” w gromadzeniu dokumentacji 
o zbrodniach w kąkolewskim lesie pomagał porucznik „Grek”. Zginął u schyłku lata 1946 roku, 
skrytobójczo zamordowany przez UB na uroczysku Konki k. Brzozowicy.skrytobójczo zamordowany przez UB na uroczysku Konki k. Brzozowicy.
  W następnych latach trwała wojna z Urzędem Bezpieczeństwa w kąkolewskim lesie. 
W miejscu, gdzie stał brzozowy krzyż z „Krukowej” partyzantki, miejscowa ludność wzniosła 
nowy, okazalszy. Bezpieka usuwała go w dzień, mieszkańcy zaś stawiali go na nowo w nocy.
  Ale wróćmy jeszcze raz do wydarzeń 1944 roku.
  Zaraz po wkroczeniu do Kąkolewnicy oddziałów frontowych Armii Czerwonej, mimo 
ich bezpośredniego zaangażowania w walce z Niemcami, atmosfera stała się nieznośna. Zaczęło się 
odod wystąpień zbrojnych Armii Krajowej. Zgrupowane w lasach turowsko-kąkolewskich oddziały 
partyzanckie majora „Müllera”, działające w ramach planu „Burza”, wzięły walny udział 
w operacjach frontowych, staczając wiele bitew.
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Wyzwoliły one Radzyń i Międzyrzec, a oddziały „Marnego” Komarówkę. Działania bojowe 
zgrupowania były solą w oku wkraczającej „armii wyzwolicielki”. Miała ona własny, powielany 
na ziemiach polskich schemat działania, wykluczający bojową supremację akowskich jednostek 
partyzanckich.
  W tym celu szef sowieckiej grupy operacyjnej, działającej na tym kierunku, płk. Gusiew, 
przybył w rejon Kąkolewnicy na „razgawor” z „Müllerem”. Zapewniał pomoc wojskową 
ii współdziałanie w dalszych walkach, stawiając jednak warunek, ażeby oddziały złożyły broń celem 
wymiany na nową, jednolicie sowiecką. Były to obietnice obłudne, bowiem płk. Gusiew 
demonstracyjnie przy tym podciągał swoje wojska.
  Ale „Müller” odpowiedział:
   – Broń zdobyliśmy w walce i nie oddamy jej. Jak użyjecie siły, siłą odpowiem.
  Ostudziło to chwilowo zapędy Rosjan. Czarne chmury nadal się jednak gromadziły. Dnia 25 lipca 
„Müller” zarządził w Kąkolewnicy koncentrację wszystkich podległych mu rejonów. Celem 
koncentracjikoncentracji było przeorganizowanie się zgrupowania na wzór wojskowy w 35 pułk piechoty, który po 
wykonaniu zadań na miejscu miał wyruszyć z odsieczą Warszawie. Koncentracja 
zakończyła się demonstracyjnie defiladą, którą odebrał przybyły na tę uroczystość dowódca 
9 Podlaskiej Dywizji AK, gen. „Halka”. W trakcie ceremonii jak cienie zjawili się sowieccy 
oficerowie łącznikowi. Powtarzali jak papugi za Gusiewem gotowość współdziałania w marszu 
na Warszawę. Zapraszali do Radzynia na „dogawor”.
   – Pałkownik żdajet na wasz atwiet! – mówili.
    „Müller”, mimo uzasadnionych uprzedzeń, pojechał „utram” na ten dogawor. Jeszcze 
nie powątpiewał całkowicie w sowiecką uczciwość. Zbyt wielkie było pragnienie marszu 
na Warszawę. Ale jego powrót niebezpiecznie przedłużał się. Wydarzenia zaś toczyły się 
w szalonym tempie. Już następnego dnia, 27 lipca, zamiast swego dowódcy, oficerowie pułku 
doczekali się ponownie .sajuźników". Do sztabu w Lipniakach przyjechała dwoma gazikami 
sowiecka .wierchówka". Jednym z nich był płk Biełow z NKWD. Tym razem sowieciarze nie 
owijali już w bawełnę.
    Biełow mówił:
   – Siewodnia my prywiezli k’wam rasskaz. Nada sia rasarużit!
  Oficerowie protestowali:
   – Łamiecie przyrzeczenia. Wczoraj Gusiew mówił o naszym współdziałaniu. 
   – Da, wcziera Gusiew skazał tak, a siewodnia eto drugoje dieło.
Gra Sowietów stała się przejrzysta. Zresztą potwierdziły się obawy oficerów. Z Radzynia przyszedł 
szokujący gryps o aresztowaniu „Müllera”. Nikt już nie wierzył w dobre intencje Rosjan. 
WW obliczu zagrożenia trzydziesty piąty rozproszył się. Do Warszawy nie poszli. Niebawem 
sowieckie jednostki „pieredowoj”, zrobiwszy swoje, przesunęły się na zachód, do Wisły. 
Wtedy to do Kąkolewnicy przymaszerował drugi rzut Krasnej Armii wraz ze sztabem marszałka 
Rokossowskiego i „rozgościł” się na dobre.  

-39-



  Wrócili do rozpoczętego dzieła. Ale Bezruczko ocalał, by po latach dać świadectwo okrutnej 
prawdzie. Tak samo, jak wspomniany już major „Wrzos”, który pewnego dnia przebywając 
przypadkowo na dworcu w Łukowie, był świadkiem innej egzekucji. Czekiści urządzili tu obławę 
na pociąg w poszukiwaniu dezerterów. Wywlekli z niego kilkunastu przygodnie jadących 
żołnierzy. Bez sądu, bolszewickim zwyczajem, powieszono ich na słupach przed dworcem 
na oczach zegnanego tłumu.
    Zbrodnia była tak odrażająca, że major „Wrzos”, podówczas już szef Podlaskiego Inspektoratu 
WiN, początkowo przeciwnik jakiegokolwiek odwetu na krasnoarmiejcach, zmienił zdanie. On to 
właśnie wkrótce potem zorganizował tu „noc długich noży”. Dziewiętnastu funkcjonariuszy NKWD 
i ich szpiclów zlikwidowano w ciągu jednej nocy na terenie Łukowa i okolicy. Potem major „Wrzos”, 
aż do aresztowania zbierał materiały o zbrodniach na uroczysku Baran.
    Dziś w tym lesie stoi wielki głaz. Wzniesiony został na miejscu poprzedniego, 
symbolicznego grobu. W trzecią rocznicę ekshumacji. Napis na nim głosi:
       PANIE POMNIJ, ŻE ODSZEDŁEM
   W MĘKACH I CIERPIENIU
   A LOS TEN ZGOTOWAŁ Ml BRAT
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                    Informator ukazał się dzięki wsparciu 
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Patronaty Medialne

Sponsorzy

 
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Gminna Spółdzielnia 
,,Samopomoc Chłopska w Kąkolewnicy"

Giełda Paliwowa Sp. z o o. 
Stacja Paliw w Kąkolewnicy. 
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